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Tárgy: Hans Molter német állampolgár által benyújtott 1433/2009. számú petíció a 
(foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 
általános kereteinek létrehozásáról szóló) 2000/78/EK irányelvnek és az 
Európai Bíróság által a 93/71. sz. ügyben (a rendeletek/irányelvek vertikális 
közvetlen hatálya) hozott ítéletnek a német hatóságok általi állítólagos 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója közli, hogy a közszolgálatra vonatkozó német törvény szerint a 
közalkalmazottak előléptetésére csak akkor van lehetőség, ha az adott szinten rendelkezésre 
áll költségvetési forrás. Ugyanakkor a német közalkalmazottak kötelezhetők arra, hogy a 
nekik nyújtottnál magasabb díjazásnak megfelelő feladatokat lássanak el. A petíció 
benyújtójának véleménye szerint ez a 2000/78/EK irányelv megsértését jelenti. Nem 
engedhető meg, hogy a német hatóságok a nemzeti törvények mögé bújjanak; az EB által a 
93/71. sz. ügyben hozott ítélet megállapította, hogy az uniós jog elsőbbséget élvez a nemzeti 
joggal szemben. A petíció benyújtója a témával kapcsolatban végleges ítélet meghozatalát 
kéri az EU-tól.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója azt kifogásolja, hogy a közszolgálatra vonatkozó német törvény 
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értelmében a köztisztviselők előléptetése csak abban az esetben lehetséges, ha adott szinten 
költségvetési forrás áll rendelkezésre. Ugyanakkor a német köztisztviselőket ideiglenes 
hatállyal magasabb beosztásokhoz kapcsolódó feladatok ellátására is kötelezhetik. Ez az 
állami munkáltatóra nem ró a szóban forgó személy előléptetésére irányuló kötelezettséget, 
még akkor sem, ha a felsőbb pozíciókhoz kapcsolódó feladatok ellátására hosszú ideig kerül 
sor. Ugyanakkor a petíció benyújtója úgy véli, hogy a magánvállalatok munkavállalóinak 
előléptetése sokkal könnyebben bekövetkezik. Véleménye szerint az említett tényállás a 
2000/78/EK irányelv megsértésének minősül. A petíció benyújtója szerint nem engedhető 
meg, hogy a német hatóságok nemzeti törvényeik mögé bújjanak, mivel az Európai Bíróság 
93/71. sz. ügyben hozott ítéletében kimondta, hogy az uniós jog elsőbbséget élvez a nemzeti 
joggal szemben. A petíció benyújtója bírósághoz fordult ügyével, keresetét azonban a 
közigazgatási bíróság első- és másodfokon is elutasította. 

A petíció elemzése az uniós jogszabályok alapján

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv tiltja a valláson, 
meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos 
megkülönböztetést. Továbbá a 2000/43/EK irányelv tiltja a faji és az etnikai származáson 
alapuló megkülönböztetést.

A szóban forgó irányelv hatálya nem terjed ki azon szempontokra, amelyeket a petíció 
benyújtója esetlegesen megkülönböztető jellegűnek ítél.

Először is a petíció benyújtója a megkülönböztetés azon formáját kifogásolja, amely a 
magánszektor alkalmazottainak és az állami szféra köztisztviselőinek előléptetésére 
vonatkozó eltérő szabályok révén valósul meg. Az ilyen jellegű megkülönböztetésre azonban 
nem terjed ki az uniós jog hatálya.

Másodsorban nem létezik uniós jogszabály a közszolgálatban történő előléptetések 
szabályaira vonatkozóan. Az egyenértékű vagy azonos munkáért járó egyenlő 
javadalmazásról szóló rendelkezések jelen esetben nem alkalmazandók. Az említett elv a nők 
és férfiak közötti eltérő díjazásra vonatkozik. Jelen esetben azonban a női és férfi 
köztisztviselők azonos elbánásban részesülnek, mivel egyik csoport sem jogosult 
előléptetésre, amennyiben egy magasabb beosztáshoz vagy pozícióhoz kapcsolódó feladatokat 
lát el.

Harmadsorban a petíció benyújtója arra az elvre hivatkozik, miszerint egy tagállam elégtelen 
költségvetési forrásokra hivatkozva nem tagadhatja meg az uniós jog alkalmazását – ilyen 
összefüggésben azonban az uniós jog vagy az uniós elvek nem alkalmazandók. Mivel az 
uniós jog értelmében nem áll fenn arra vonatkozó kötelezettség, hogy egy felsőbb pozícióhoz 
kapcsolódó feladatokat ellátó köztisztviselőt előléptessenek, a tagállamok szabadon 
hivatkozhatnak költségvetési okokra a köztisztviselők előléptetésének elmulasztásakor.

Következtetés

A petíció benyújtója által ismertetett tények alapján megállapítható, hogy az említett 
problémák csak nemzeti szinten orvosolhatók. Az uniós jogszabályok semmilyen hatással 
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nincsenek a szóban forgó problémákra.


