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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1433/2009, którą złożył Hans Molter (Niemcy) w sprawie rzekomego 
naruszania przez Niemcy dyrektywy 2000/78/WE (równe traktowanie 
w zakresie zatrudnienia i pracy) oraz wyroku ETS 93/71 (bezpośrednie 
skutki pionowe rozporządzeń/dyrektyw)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyjaśnia, że zgodnie z niemiecką ustawą o służbie cywilnej awansowanie 
urzędników państwowych jest możliwe tylko wówczas, gdy dostępne jest stanowisko 
budżetowe odpowiedniego szczebla. Jednak niemieccy urzędnicy państwowi mogą zostać 
zobligowani do wykonywania obowiązków związanych z wynagrodzeniem wyższym od 
otrzymywanego. W opinii składającego petycję stanowi to naruszenie dyrektywy 
2000/78/WE. Nie powinno się pozwalać władzom niemieckim na chowanie się za ustawami 
krajowymi; wyrok ETS 93/71 ustanowił nadrzędność prawa UE nad ustawodawstwem 
krajowym. Składający petycję zwraca się do UE o wydanie ostatecznego orzeczenia w tej 
kwestii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składający petycję wyraża niezadowolenie z faktu, że zgodnie z niemiecką ustawą o służbie 
cywilnej awansowanie urzędników państwowych jest możliwe tylko wówczas, gdy dostępne 
jest stanowisko budżetowe odpowiedniego szczebla. Niemniej niemieccy urzędnicy 
państwowi mogą zostać zobligowani do wykonywania obowiązków związanych 
z wynagrodzeniem wyższym od otrzymywanego. Nie zobowiązuje to pracodawcy



PE440.085 2/2 CM\810994PL.doc

PL

państwowego do awansowania takiej osoby, nawet w przypadku długotrwałego wykonywania 
obowiązków związanych ze stanowiskiem na wyższym szczeblu. Jednakże w opinii 
składającego petycję pracownicy w spółkach prywatnych mogą znacznie łatwiej uzyskać 
awans. Według składającego petycję fakty te stanowią naruszenie dyrektywy 2000/78/WE. 
Jego zdaniem nie powinno się pozwalać władzom niemieckim na chowanie się za ustawami 
krajowymi, ponieważ wyrok ETS 93/71 ustanowił nadrzędność prawa UE nad 
ustawodawstwem krajowym. Składający petycję wniósł sprawę do sądu, lecz sąd 
administracyjny zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji oddalił jego roszczenie.

Analiza petycji w świetle prawodawstwa UE

W dyrektywie 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki 
ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy zakazuje się wszelkiej 
bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Z kolei dyrektywa 2000/43 zapewnia 
ochronę przeciw dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.

Aspekty, które składający petycję uznaje za potencjalnie dyskryminujące, nie wchodzą 
w zakres przedmiotowej dyrektywy.

Po pierwsze, składający petycję skarży się na dyskryminację przejawiającą się w różnych 
zasadach awansowania mających zastosowanie do pracowników sektora prywatnego 
i urzędników państwowej służby publicznej. W prawie UE nie ujęto jednak kwestii takiego 
rodzaju dyskryminacji.

Po drugie, nie istnieje prawodawstwo UE w zakresie zasad awansowania w służbie 
publicznej. Przepisy dotyczące równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę takiej 
samej wartości nie mają w tej sytuacji zastosowania. Zasada ta odnosi się do różnic 
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Natomiast w tym przypadku zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni zatrudnieni na urzędniczych stanowiskach są traktowani w jednakowy sposób, 
gdyż żadna z grup nie ma prawa do uzyskania awansu, jeżeli wykonują obowiązki związane 
z funkcją lub stanowiskiem wyższego szczebla.

Po trzecie, mimo iż składający petycję odwołuje się do zasady zakładającej, że państwo 
członkowskie nie może odmówić zastosowania prawa UE ze względu na niedostateczny 
budżet, prawodawstwo ani przepisy UE nie mają zastosowania. Prawo UE nie zobowiązuje 
do awansowania urzędników państwowych wykonujących obowiązki związane z wyższym 
stanowiskiem, w związku z czym państwo członkowskie może uzasadnić brak awansowania 
urzędnika państwowego względami budżetowymi.

Wniosek

W oparciu o fakty przedstawione przez składającego petycję powyższe problemy można 
rozwiązać wyłącznie na szczeblu krajowym. Prawodawstwo UE nie ma na nie wpływu.


