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Temats: Lūgumraksts Nr. 1433/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Hans Molter, 
par iespējamiem Direktīvas 2000/78/EK (ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai 
attieksmei pret nodarbinātību un profesiju) un EKT sprieduma Nr. 93/71 
(regulu/direktīvu vertikālā tiešā iedarbība) pārkāpumiem Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka saskaņā ar Vācijas Civildienesta likumu ierēdņu 
paaugstināšana amatā ir iespējama tikai tad, ja ir brīva attiecīgā līmeņa budžeta amata vieta. 
Tomēr Vācijas civildienesta ierēdņiem var likt veikt pienākums, par ko ir paredzēts augstāks 
atalgojums, nekā viņi saņem. Lūgumraksta iesniedzēja izpratnē tas ir Direktīvas 2000/78/EK 
pārkāpums. Vācijas varas iestādēm nevajadzētu slēpties aiz valsts tiesību aktiem; EKT 
spriedumā Nr. 93/71 tika noteikts ES tiesību aktu pārākums pār valsts tiesību aktiem. 
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz ES sniegt galīgo lēmumu šajā jautājumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs ir neapmierināts ar to, ka saskaņā ar Vācijas Civildienesta likumu 
ierēdņu paaugstināšana amatā ir iespējama tikai tad, ja ir brīva attiecīgā līmeņa budžeta amata 
vieta. Tomēr Vācijas ierēdņiem uz laiku var tikt uzdots veikt pienākumus, kas paredzēti 
augstākam ieņemamajam amatam. Darba devējam valsts sektorā tādēļ nav obligāti 
jāpaaugstina šo cilvēku amatā, pat ja viņš veic augstāka līmeņa pienākumus ilgu laiku. Tikmēr 
privātos uzņēmumos, pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, darbinieki var tikt paaugstināti 
amatā daudz vieglāk. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis fakts ietver Direktīvas 
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2000/78/EK pārkāpumu. Pēc viņa domām, Vācijas varas iestādēm nevajadzētu slēpties aiz 
valsts tiesību aktiem, jo EKT spriedumā Nr. 93/71 tika noteikts ES tiesību aktu pārākums pār 
valsts tiesību aktiem. Viņš iesniedza šo gadījumu tiesā, taču viņa prasība gan pirmās, gan 
otrās instances administratīvajā tiesā tika noraidīta. 

Lūgumraksta analīze no ES tiesību aktu viedokļa

2000. gada 27. novembra Direktīvā 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai 
attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, ir aizliegta tieša vai netieša diskriminācija reliģijas 
vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ. Bez tam Direktīvā 
2000/43/EK ir noteikts aizliegums diskriminēt rasu vai etniskās piederības dēļ.

Tie aspekti, kurus lūgumraksta iesniedzējs min kā potenciāli diskriminējošus, nav ietverti šajā 
direktīvā.

Pirmkārt, lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par diskrimināciju sakarā ar atšķirīgiem amatā 
paaugstināšanas noteikumiem, ko piemēro privāto uzņēmumu darbiniekiem un valsts dienesta 
ierēdņiem. Uz šāda veida diskrimināciju neattiecas ES tiesību akti.

Otrkārt, nav tādu ES tiesību aktu, kas paredzētu noteikumus paaugstināšanai amatā valsts 
dienestā. Noteikumi attiecībā uz līdzvērtīgu samaksu par tādu pašu vai līdzvērtīgu darbu šajā 
gadījumā nav piemērojami. Šis princips attiecas uz atšķirībām samaksā vīriešiem un 
sievietēm. Taču šajā gadījumā ir vienāda attieksme pret ierēdņiem vīriešiem un ierēdnēm 
sievietēm, jo nevienu no viņiem nav jāpaaugstina amatā, ja viņi veic pienākumus, kas 
paredzēti augstākam līmenim vai ieņemamam amatam.

Treškārt, ciktāl lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz principu, ka dalībvalsts nedrīkst atteikties 
piemērot ES tiesību aktus nepietiekama finansējuma dēļ, arī šajā gadījumā ES tiesību akti vai 
principi nav piemērojami. Tā kā ES tiesību aktos nav noteikta prasība paaugstināt amatā 
civildienesta ierēdņus, kas veic augstākam amatam paredzētus pienākumus, dalībvalsts drīkst 
ierēdņu nepaaugstināšanu amatā pamatot ar budžeta apsvērumiem.

Secinājums

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegtos faktus, šīs problēmas var risināt vienīgi valsts 
līmenī. ES tiesību aktiem nav ietekmes uz šādām problēmām.”


