
CM\851658DA.doc PE428.087/REV IIIv04-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

9.12.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0128/2009 af Norbert Kaiser, tysk statsborger, om lige
behandling af tjenestemænd i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren lever i registreret partnerskab og arbejder som tjenestemand i en kommune. Hans 
ansøgning om et tillæg for gifte blev afslået under henvisning til en dom fra en 
delstatsforvaltningsret. En klage til delstatens udvalg for andragender gav intet resultat. 
Delstatens tjenestemænd modtager tillægget. Andrageren henviser til en dom fra EF-
Domstolen om lige behandling og anmoder Europa-Parlamentet om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andragendet falder ind under direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. De forhold, 
som andrageren klager over, blev taget op i en åbningsskrivelse, som blev sendt til de tyske 
myndigheder i februar 2008. 

Direktiv 2000/78/EF blev gennemført i den tyske lovgivning ved den generelle lov mod 
forskelsbehandling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, "AGG"). I forbindelse med 
overvågningen af omsætningen af direktiv 2000/78/EF til tysk lov har Kommissionen 
konstateret, at man i den tyske lovgivning anvender visse restriktioner på fordele, når 
tjenestemænd eller soldater ikke er gift, men lever i registreret partnerskab i henhold til loven 
om registreret partnerskab (Lebenspartnerschaftsgesetz, "LPartG"). Dette kan efter 
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Kommissionens opfattelse betragtes som forskelsbehandling af personer med en bestemt 
seksuel orientering, hvilket er forbudt i henhold til artikel 1 i direktiv 2000/78/EF. Denne 
vurdering er navnlig baseret på EF-Domstolens kendelse i sag C-267/06 Tadao Maruko.

De tyske myndigheder har besvaret åbningsskrivelsen. Kommissionen skal nu analysere deres 
svar." 

4. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010

"Efter at have analyseret de tyske myndigheders svar på åbningsskrivelsen fastholder 
Kommissionen sine indvendinger og sendte derfor en begrundet udtalelse til Tyskland i 
november 2009, herunder om spørgsmålet i dette andragende. 

Myndighederne fik som normalt en periode på to måneder til at svare på skrivelsen. 
Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om den videre udvikling."

5. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Kommissionen har indsendt en åbningsskrivelse, og efter at have analyseret det tyske svar 
sendte Kommissionen i november 2009 en begrundet udtalelse, herunder om spørgsmålet i 
dette andragende. De tyske myndigheder forklarede i deres svar fra december 2009, at de er i 
gang med at ændre de pågældende bestemmelser med henblik på at skabe lige betingelser for 
registrerede partnere og ægtepar. 

Kommissionen er i gang med at analysere det tyske svar for at træffe en beslutning 
vedrørende yderligere foranstaltninger.

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 12. december 2010.

"Direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 opstiller generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Forskelsbehandling på grund af 
seksuel orientering er forbudt i beskæftigelsessammenhæng. 

Direktiv 2000/78/EF blev gennemført i den tyske lovgivning ved den generelle lov mod 
forskelsbehandling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, "AGG"). I forbindelse med 
overvågningen af omsætningen af direktiv 2000/78/EF til tysk lov har Kommissionen 
bemærket, at man i den tyske lovgivning anvender visse restriktioner på fordele, når 
tjenestemænd eller soldater ikke er gift, men lever i registreret partnerskab i henhold til loven 
om registreret partnerskab (Lebenspartnerschaftsgesetz, "LPartG"). Mere specifikt bliver 
refusion af medicinske udgifter efter en særlig statslig ordning, familieydelser og 
enkepensioner ikke udbetalt til registrerede partnere. Dette udgør efter Kommissionens 
opfattelse forskelsbehandling af personer med en bestemt seksuel orientering, hvilket er 
forbudt i henhold til artikel 1 i direktiv 2000/78/EF. Denne vurdering er navnlig baseret på 
EF-Domstolens kendelse i sag C-267/06 Tadao Maruko.

Kommissionen har sendt en åbningsskrivelse til de tyske myndigheder, og efter at have 
analyseret deres svar sendte Kommissionen i november 2009 en begrundet udtalelse, herunder 
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om spørgsmålet i dette andragende. De tyske myndigheder forklarede i deres svar fra 
december 2009, at de er i gang med at ændre de pågældende bestemmelser med henblik på at 
skabe lige betingelser for registrerede partnere og ægtepar. Kommissionen har ved to 
lejligheder afholdt uformelle møder med de tyske myndigheder i løbet af 2010. De tyske 
myndigheder har givet Kommissionen meddelelse om yderligere kommunikation. Ifølge de 
oplysninger, Kommissionen har til rådighed, er der et lovforslag på vej, hvori det foreslås at 
udligne rettighederne mellem gifte og registrerede partnere på forbundsstatsniveau.

Konklusion

Kommissionen er i gang med en videre analyse af det tyske svar og de yderligere meddelelser 
for at træffe en beslutning vedrørende yderligere foranstaltninger i denne 
overtrædelsesprocedure."


