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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

09.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0128/2009, внесена от Norbert Kaiserс германско гражданство, 
относно равно третиране на държавните служители в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е общински служител и живее в регистрирано 
партньорско съжителство, посочва, че молбата му за добавки, които се отпускат на 
семейните служители, е била отхвърлена въз основа на решение на административния 
съд на провинцията. Вносителят е отнесъл въпроса до комисията по петиции към 
парламента на федералната провинция, но без резултат. Той посочва, че служителите в 
тази федерална провинция имат право на добавката. Като се позовава на решение на 
Съда на европейските общности относно равното третиране, вносителят търси 
съдействието на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Петицията попада в приложното поле на Директива 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. 
за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите. 
Изложените от вносителя на петицията факти са съобщени на германските органи в 
официално уведомително писмо, изпратено през февруари 2008 г. 

Директива 2000/78/ЕО е транспонирана в Германия в Общ закон за равното третиране 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, „AGG“). При извършения мониторинг на 
транспонирането на Директива 2000/78/ЕО в германското законодателство според 
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Комисията става ясно, че германското право налага някои ограничения върху 
добавките за държавни служители или военнослужещи, които не са сключили брак, а 
живеят в регистрирано партньорско съжителство съгласно Закона за регистрираното 
партньорство (Lebenspartnerschaftsgesetz, „LpartG“). Според Комисията това може да 
представлява дискриминация срещу лица с определена сексуална ориентация, което е 
забранено съгласно член 1 от Директива 2000/78/ЕО.  Това становище се базира 
основно на решението на Съда на Европейските общности по дело C-267/06 „Tadao 
Maruko“.

Германските органи отговориха на официалното уведомително писмо. Предстои 
Комисията да анализира отговора. 

4. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

След като анализира отговора от германските органи на официалното уведомително 
писмо, Комисията поддържа възраженията си и поради тази причина през ноември 
2009 г. изпрати мотивирано становище до Германия, което включва повдигнатия в 
петицията въпрос. 

Както обикновено, органите имат два месеца за отговор на това писмо. Комисията ще 
информира комисията по петиции относно бъдещи развития.

5. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Комисията изпрати официално уведомително писмо и след като анализира отговора на 
германските органи, през ноември 2009 г. изпрати мотивирано становище във връзка с 
този въпрос. В отговора си от декември 2009 г. германските органи обясниха, че са в 
процес на изменение на съответните разпоредби, за да бъдат създадени равни условия 
между двойки с регистрирано съжителство и двойки, сключили брак. 

Комисията е в процес на анализиране на отговора на Германия, за да вземе решение за 
каквито и да било последващи стъпки.

6. Отговор от Комисията, получен на 12 декември 2010 г.

Директива 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. създава основна рамка за равно третиране 
в областта на заетостта и професиите. Дискриминацията, основана на сексуална 
ориентация, е забранена в заетостта. 

Директива 2000/78/ЕО е транспонирана в Германия в Общ закон за равното третиране 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, „AGG“). При извършения мониторинг на 
транспонирането на Директива 2000/78/ЕО в германското законодателство Комисията е 
забелязала, че германското право налага някои ограничения върху добавките за 
държавни служители или военнослужещи, които не са сключили брак, а живеят в 
регистрирано партньорско съжителство съгласно Закона за регистрираното 
партньорство (Lebenspartnerschaftsgesetz, „LpartG“). По-специално, лица с регистрирано 
партньорско съжителство нямат право на възстановяване на медицински разходи, което 
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се предоставя от специална държавна схема, на семейни надбавки и на пенсии за 
вдовци. Според Комисията това представлява дискриминация срещу лица с определена 
сексуална ориентация, което е забранено съгласно член 1 от Директива 2000/78/ЕО. 
Това становище се основава основно на решението на Съда по дело C-267/06 „Tadao 
Maruko“.

Комисията изпрати на германските органи официално уведомително писмо и след като 
анализира отговора им, през ноември 2009 г. изпрати мотивирано становище във връзка 
с този въпрос. В отговора си от декември 2009 г. германските органи обясниха, че са в 
процес на изменение на съответните разпоредби, за да бъдат създадени равни условия 
между двойки с регистрирано съжителство и двойки, сключили брак. През 2010 г. 
Комисията е провела две неофициални срещи с германските органи. Германските 
органи са изпратили допълнителни сведения. Според информацията, с която разполага 
Комисията, в момента се изготвя проектозакон, който предлага въвеждане на равни 
права на федерално равнище за лица, сключили брак, и такива, с регистрирано 
съжителство.

Заключение

Комисията е в процес на анализиране на отговора на Германия и на допълнителната 
информация, изпратена от тях, за да вземе решение за последващите стъпки в 
процедурата за нарушение. 


