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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0128/2009 του Norbert Kaiser, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ίση μεταχείριση των δημοσίων υπαλλήλων στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, δημοτικός υπάλληλος που διατηρεί καταχωρισμένη σχέση συμβίωσης, δηλώνει 
ότι η αίτησή του για επίδομα γάμου απορρίφθηκε βάσει της απόφασης ενός κρατικού 
διοικητικού δικαστηρίου και ότι παρέπεμψε ανεπιτυχώς το θέμα στην επιτροπή αναφορών 
του κοινοβουλίου της χώρας του. Επισημαίνει ότι οι κρατικοί υπάλληλοι δικαιούνται αυτό το 
επίδομα. Αναφερόμενος σε κάποια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την 
ίση μεταχείριση, ο αναφέρων ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 
για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία. Τα ζητήματα που καταγγέλλει ο αναφέρων τίθενται σε προειδοποιητική επιστολή η 
οποία εστάλη τον Φεβρουάριο του 2008 στις γερμανικές αρχές.

Η μεταφορά της οδηγίας 2000/78/ΕΚ στο εσωτερικό δίκαιο της Γερμανίας 
πραγματοποιήθηκε μέσω του γενικού νόμου περί ίσης μεταχείρισης (Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz, «AGG»). Κατά την παρακολούθηση της μεταφοράς της οδηγίας 
2000/78/ΕΚ στο γερμανικό δίκαιο, φαίνεται, σύμφωνα με την Επιτροπή, ότι ο γερμανικός 
νόμος θέτει ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά τις παροχές, στην περίπτωση δημοσίων 
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υπαλλήλων ή στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν παντρευτεί, αλλά έχουν προχωρήσει σε 
σύμφωνο συμβίωσης δυνάμει του νόμου περί συμφώνου συμβίωσης 
(Lebenspartnerschaftsgesetz, «LPartG»). Κατά την άποψη της Επιτροπής, αυτό δύναται να 
συνιστά διάκριση σε βάρος ατόμων με συγκεκριμένο γενετήσιο προσανατολισμό, η οποία 
απαγορεύεται βάσει του άρθρου 1 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ. Ο εν λόγω ισχυρισμός βασίζεται 
κυρίως στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση C-267/06 Tadao 
Maruko.

Οι γερμανικές αρχές απέστειλαν απάντηση στην προειδοποιητική επιστολή. Η Επιτροπή 
πρόκειται τώρα να αναλύσει την απάντησή τους.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Αφού εξέτασε την απάντηση των γερμανικών αρχών στην προειδοποιητική επιστολή, η 
Επιτροπή διατηρεί τις αντιρρήσεις της και, ως εκ τούτου, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη 
στη Γερμανία τον Νοέμβριο του 2009, περιλαμβάνοντας το ζήτημα το οποίο εγείρεται στην 
εν λόγω αναφορά.

Ως συνήθως, δόθηκε στις αρχές περιθώριο δύο μηνών να απαντήσουν στην επιστολή. Η 
Επιτροπή θα τηρεί την Επιτροπή Αναφορών ενήμερη για τις περαιτέρω εξελίξεις.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή και αφού εξέτασε την απάντηση της 
Γερμανίας, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Νοέμβριο του 2009, περιλαμβάνοντας το εν 
λόγω ζήτημα. Στην απάντησή τους τον Δεκέμβριο του 2009, οι γερμανικές αρχές 
διευκρίνισαν ότι βρίσκονται στη διαδικασία τροποποίησης των σχετικών διατάξεων 
προκειμένου να δημιουργήσουν ίσες συνθήκες μεταξύ συντρόφων με σύμφωνο συμβίωσης 
και παντρεμένων ζευγαριών.

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος την απάντηση της Γερμανίας προκειμένου να 
αποφασίσει σχετικά με την τυχόν ανάληψη περαιτέρω δράσης.

6. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 2010.

Η οδηγία 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 διαμορφώνει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού στην απασχόληση.

Η μεταφορά της οδηγίας 2000/78/ΕΚ στο εσωτερικό δίκαιο της Γερμανίας 
πραγματοποιήθηκε μέσω του γενικού νόμου περί ίσης μεταχείρισης (Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz, «AGG»). Κατά την παρακολούθηση της μεταφοράς της οδηγίας 
2000/78/ΕΚ στο γερμανικό δίκαιο, η Επιτροπή παρατήρησε ότι ο γερμανικός νόμος θέτει 
ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά τις παροχές, στην περίπτωση δημοσίων υπαλλήλων ή 
στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν παντρευτεί, αλλά έχουν προχωρήσει σε σύμφωνο 
συμβίωσης δυνάμει του νόμου περί συμφώνου συμβίωσης (Lebenspartnerschaftsgesetz, 
«LPartG»). Συγκεκριμένα, δεν προβλέπεται η επιστροφή ιατρικών δαπανών που χορηγείται 
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βάσει ειδικού καθεστώτος δημόσιας ασφάλισης, ούτε χορηγούνται οικογενειακά επιδόματα 
και συντάξεις χηρείας σε συντρόφους με σύμφωνο συμβίωσης. Κατά την άποψη της 
Επιτροπής, αυτό συνιστά διάκριση σε βάρος ατόμων με συγκεκριμένο γενετήσιο 
προσανατολισμό, η οποία απαγορεύεται βάσει του άρθρου 1 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ. Ο εν 
λόγω ισχυρισμός βασίζεται κυρίως στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την 
υπόθεση C-267/06 Tadao Maruko.

Η Επιτροπή απέστειλε στις γερμανικές αρχές προειδοποιητική επιστολή και, αφού εξέτασε 
την απάντησή τους, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Νοέμβριο του 2009, 
περιλαμβάνοντας το εν λόγω ζήτημα. Στην απάντησή τους τον Δεκέμβριο του 2009, οι 
γερμανικές αρχές διευκρίνισαν ότι βρίσκονται στη διαδικασία τροποποίησης των σχετικών 
διατάξεων προκειμένου να δημιουργήσουν ίσες συνθήκες μεταξύ συντρόφων με σύμφωνο 
συμβίωσης και παντρεμένων ζευγαριών. Κατά το 2010, η Επιτροπή πραγματοποίησε σε δύο 
περιπτώσεις άτυπες συναντήσεις με τις γερμανικές αρχές. Οι γερμανικές αρχές εξέδωσαν 
περαιτέρω ανακοινώσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, 
εκπονείται νομοσχέδιο το οποίο προτείνει την εξίσωση των δικαιωμάτων μεταξύ 
παντρεμένων ζευγαριών και συντρόφων με σύμφωνο συμβίωσης σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή εξετάζει περαιτέρω επί του παρόντος την απάντηση της Γερμανίας και τις νέες 
κοινοποιήσεις προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την τυχόν ανάληψη περαιτέρω δράσης 
αναφορικά με τη συγκεκριμένη παράβαση.


