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Θέμα: Αναφορά 1433/2009, του Hans Molter, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση από τη Γερμανία της οδηγίας 2000/78/ΕΚ (για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία) και της απόφασης 93/71 του 
ΔΕΚ (κάθετα άμεσα αποτελέσματα των κανονισμών/οδηγιών)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εξηγεί ότι, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί δημόσιας διοίκησης, η 
προαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων είναι εφικτή μόνο εφόσον προβλέπεται θέση του 
προϋπολογισμού στο κατάλληλο επίπεδο. Ωστόσο, οι γερμανοί δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν 
να υποχρεωθούν να εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με υψηλότερο επίπεδο αποδοχών 
από αυτές που λαμβάνουν. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτό συνιστά παραβίαση της 
οδηγίας 2000/78/ΕΚ. Οι γερμανικές αρχές δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να κρύβονται πίσω 
από τις εθνικές νομοθεσίες· η απόφαση 93/71 του ΔΕΚ έχει ορίσει την υπεροχή του δικαίου 
της ΕΕ έναντι του εθνικού δικαίου. Ο αναφέρων ζητεί να ληφθεί οριστική απόφαση από την 
ΕΕ επί του ζητήματος αυτού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Ο αναφέρων είναι δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι βάσει της γερμανικής νομοθεσίας περί 
δημόσιας διοίκησης, η προαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων είναι εφικτή μόνο εφόσον 
προβλέπεται θέση προϋπολογισμού στο κατάλληλο επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, οι γερμανοί 
δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να υποχρεωθούν προσωρινά να εκτελούν καθήκοντα που 
σχετίζονται με υψηλότερη ιεραρχικά θέση. Το γεγονός αυτό δεν δημιουργεί υποχρέωση προς 
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τον δημόσιο εργοδότη για την προαγωγή του εν λόγω υπαλλήλου, ακόμη και αν τα 
καθήκοντα υψηλότερου επιπέδου εκτελούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, κατά 
την άποψη του αναφέροντος, οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να προαχθούν 
πολύ πιο εύκολα.  Σύμφωνα με τον αναφέροντα, τα γεγονότα αυτά συνιστούν παραβίαση της 
οδηγίας 2000/78/ΕΚ. Κατά την άποψή του, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στις γερμανικές 
αρχές να κρύβονται πίσω από τους εθνικούς τους νόμους, καθώς η απόφαση 93/71 του ΕΔ 
όρισε ότι το δίκαιο της ΕΕ υπερέχει έναντι του εθνικού δικαίου. Προσέφυγε στο δικαστήριο 
με το αίτημά του αυτό, αλλά απορρίφθηκε τόσο από το πρωτοβάθμιο όσο και από το 
δευτεροβάθμιο διοικητικό δικαστήριο. 

Ανάλυση της αναφοράς υπό το πρίσμα της νομοθεσίας της ΕΕ

Η οδηγία 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, απαγορεύει κάθε άμεση ή έμμεση 
διάκριση λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού. Επιπλέον, η οδηγία 2000/43 παρέχει προστασία από διακρίσεις λόγω 
φυλής ή εθνοτικής καταγωγής.

Οι παράμετροι τις οποίες επικαλείται ο αναφέρων ισχυριζόμενος ότι ενδεχομένως συνιστούν 
διάκριση, δεν καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία.

Πρώτον, ο αναφέρων καταγγέλλει διακρίσεις μέσω της εφαρμογής διαφορετικών κανόνων 
για προαγωγές ιδιωτικών υπαλλήλων και αξιωματούχων κρατικών δημόσιων υπηρεσιών. 
Αυτό το είδος διάκρισης, ωστόσο, δεν καλύπτεται από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Δεύτερον, δεν υφίσταται νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τους κανόνες για προαγωγές σε 
δημόσιες υπηρεσίες. Οι διατάξεις σχετικά με ίση αμοιβή για ισοδύναμη ή ίση εργασία δεν 
ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται σε διαφορές στην αμοιβή μεταξύ 
γυναικών και ανδρών. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, γυναίκες και άνδρες αξιωματούχοι 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει δικαίωμα 
προαγωγής εάν εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με αξίωμα ή θέση υψηλότερης 
βαθμίδας.

Τρίτον, επίσης ως προς το ότι ο αναφέρων επικαλείται την αρχή σύμφωνα με την οποία ένα 
κράτος μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ λόγω ανεπαρκούς 
προϋπολογισμού, η νομοθεσία ή οι αρχές της ΕΕ δεν εφαρμόζονται. Καθώς δεν είναι 
υποχρεωτικό βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ να προάγονται δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι 
εκτελούν καθήκοντα θέσης υψηλότερης βαθμίδας, το κράτος μέλος είναι ελεύθερο να 
χρησιμοποιήσει αιτιολογίες που αφορούν τον προϋπολογισμό για τη μη προαγωγή δημοσίου 
υπαλλήλου.

Συμπέρασμα

Βάσει των γεγονότων που παρουσίασε ο αναφέρων, τα προβλήματα μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνο σε εθνικό επίπεδο. Η νομοθεσία της ΕΕ δεν εφαρμόζεται στα 
προβλήματα αυτά.


