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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1433/2009 af Hans Molter, tysk statsborger, om Tysklands påståede 
overtrædelse af direktiv 2000/78/EF (ligebehandling med hensyn til beskæftigelse 
og erhverv) og EF-Domstolens dom 93/71 (forordningers/direktivers vertikale 
direkte virkning)

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at forfremmelse af tjenestemænd ifølge den tyske tjenestemandslov kun 
er muligt, hvis der er en ledig stilling på budgettet på det pågældende niveau. Det kan 
imidlertid kræves af tyske tjenestemænd, at de udfører opgaver, som er relateret til et højere 
lønniveau end det, de aflønnes efter. Efter andragerens opfattelse udgør dette en overtrædelse 
af direktiv 2000/78/EF. De tyske myndigheder bør ikke have lov til at gemme sig bag deres 
nationale lovgivning. EF-Domstolen fastslog i dom 93/71, at EU-retten har forrang frem for 
national ret. Andrageren anmoder om en endelig afgørelse om dette spørgsmål fra EU's side.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren er utilfreds med, at forfremmelse i henhold til den tyske tjenestemandslov kun er 
mulig, hvis der er en ledig stilling på budgettet på det pågældende niveau. Ikke desto mindre 
kan det kræves af tyske tjenestemænd, at de midlertidig udfører opgaver, som er relateret til 
en højere stilling. Dette skaber ikke en forpligtelse for den offentlige arbejdsgiver til at 
forfremme denne person, selv om opgaverne på højere niveau udføres over længere tid. 
Andrageren mener dog, at ansatte i private virksomheder meget lettere kan forfremmes. Efter 
andragerens opfattelse udgør dette en overtrædelse af direktiv 2000/78/EF. Han mener, at de 
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tyske myndigheder ikke bør have lov til at gemme sig bag deres nationale lovgivning, idet 
EF-Domstolen i dom 93/71 fastslog, at EU-retten har forrang for national ret. Han indbragte 
denne sag for retten, men hans krav blev afvist i forvaltningsretten i både første og anden 
instans. 

Analyse af andragendet i lyset af EU's lovgivning

Direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv forbyder enhver form for direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering. Endvidere beskytter direktiv 2000/43 mod forskelsbehandling på grund af race 
eller etnisk oprindelse.

De aspekter, som andrageren henviser til som potentiel forskelsbehandling, er ikke omfattet af 
dette direktiv.

For det første klager andrageren over forskelsbehandling via forskellige regler for 
forfremmelser for private arbejdstagere og offentlige tjenestemænd. Denne form for 
forskelsbehandling er dog ikke omfattet af EU's lovgivning.

For det andet findes der ingen EU-lovgivning med hensyn til reglerne om forfremmelser i det 
offentlige. Bestemmelserne om lige betaling for tilsvarende eller lige arbejde er ikke 
gældende her. Dette princip gælder lønforskelle mellem mænd og kvinder. I dette tilfælde
behandles kvindelige og mandlige tjenestemænd dog ens, da ingen af disse grupper har ret til 
at blive forfremmet, hvis de udfører opgaver i forbindelse med en højere funktion eller 
stilling.

For det tredje er EU's lovgivning eller principper ikke gældende for så vidt angår andragerens 
henvisning til princippet om, at en medlemsstat ikke må afvise at anvende EU's lovgivning på 
grund af et utilstrækkeligt budget. Da der i henhold til EU's lovgivning ikke er nogen pligt til 
at forfremme tjenestemænd, der udfører opgaver, der hører under en højere stilling, er 
medlemsstaterne frit stillet med hensyn til at anvende budgetmæssige begrundelser for ikke at 
forfremme en tjenestemand.

Konklusion

På grundlag af de kendsgerninger, som andrageren har fremlagt, kan problemerne kun 
håndteres på nationalt plan. EU's lovgivning har ingen indvirkning på disse problemer."


