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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1433/2009 dėl tariamo Direktyvos 2000/78/EB (dėl vienodo 
požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje) ir ETT sprendimo 93/71 
(vertikalusis tiesioginis reglamentų / direktyvų poveikis) pažeidimo 
Vokietijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis Hans Molter

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad pagal Vokietijos valstybės tarnybos įstatymą tarnautojų 
pareigas paaukštinti galima tik, jei yra laisvos atitinkamos biudžetinės pareigos. Tačiau 
Vokietijos valstybės tarnautojai gali būti įpareigojami vykdyti pareigas, susijusias su didesniu 
atlyginimu negu jie gauna. Peticijos pateikėjo nuomone, tai yra Direktyvos 2000/78/EB 
pažeidimas. Vokietijos valdžios institucijoms neturėtų būti leista dangstytis savo 
nacionaliniais įstatymais; ETT sprendime 93/71 nustatyta, kad ES teisė yra viršesnė už 
nacionalinę teisę. Peticijos pateikėjas prašo konkretaus ES sprendimo šiuo klausimu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėjas nepatenkintas, kad pagal Vokietijos valstybės tarnybos įstatymą 
tarnautojų pareigas paaukštinti galima tik, jei yra laisvos atitinkamos biudžetinės pareigos. 
Nepaisant to, Vokietijos valstybės tarnautojai gali būti laikinai įpareigojami vykdyti pareigas, 
susijusias su svarbesnėmis pareigomis. Tai neįpareigoja darbdavio paaukštinti šio darbuotojo 
pareigų, net jei jis ilgą laiką vykdo aukštesnio lygio pareigas. Vis dėlto, peticijos pateikėjo 
nuomone, privačių įmonių darbuotojai gali būti paaukštinti daug paprasčiau. Peticijos 
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pateikėjas teigia, kad dėl šių faktų pažeidžiama Direktyva 2000/78/EB. Jo nuomone, 
Vokietijos valdžios institucijoms neturėtų būti leista dangstytis savo nacionaliniais įstatymais 
dėl to, kad ETT sprendime 93/71 nustatyta, kad ES teisė yra viršesnė už nacionalinę teisę. Jis 
pateikė šią bylą teismui, tačiau ir pirmosios, ir antrosios instancijos administracinis teismas ją 
atmetė.

Peticijos analizė pagal ES teisės aktus

2000 m. lapkričio 27 d. Direktyvoje 2000/78/EB, nustatančioje vienodo požiūrio užimtumo ir 
profesinėje srityje bendruosius pagrindus, draudžiama bet kokia tiesioginė ar netiesioginė 
diskriminacija dėl religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Be to, 
Direktyva 2000/43 apsaugo nuo diskriminacijos dėl rasės arba etninės priklausomybės.

Kaip galimai diskriminuojantys peticijos pateikėjo pateikti aspektai šioje Direktyvoje nėra 
minimi.

Pirma, peticijos pateikėjas skundžiasi dėl skirtingų paaukštinimo taisyklių, taikomų privačių 
įmonių darbuotojams ir valstybės tarnautojams. Tokia diskriminacija neminima ES teisėje.

Antra, nėra ES teisės aktų, reglamentuojančių viešąsias paslaugas teikiančių darbuotojų 
paaukštinimą. Nuostatos dėl vienodo darbo užmokesčio už lygiavertį ar vienodą darbą šiuo 
atveju netaikomos. Šio principo laikomasi sprendžiant skirtumus tarp moterų ir vyro uždarbio. 
Vis dėlto šiuo atveju su moterimis ir vyrais elgiamasi vienodai dėl to, kad nė vieni neturi 
teisės būti paaukštinti, jei jie vykdo svarbesnes pareigas.

Trečia, taip pat nors peticijos pateikėjas remiasi principu, kad valstybė narė negali atsisakyti 
taikyti ES teisės dėl lėšų stygiaus, ES teisės aktai ar principai netaikomi. Dėl to, kad pagal ES 
teisę nėra privaloma paaukštinti valstybės tarnautojų, atliekančių svarbesnes pareigas, 
valstybė narė gali jų nepaaukštinti dėl lėšų stygiaus.

Išvada

Remiantis peticijos pateikėjo pateiktais faktais, šios problemos gali būti sprendžiamos tik 
valstybės lygiu. ES teisės aktai neturi įtakos šioms problemoms.“


