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Tárgy: Norbert Kaiser, német állampolgár által benyújtott 0128/2009. számú petíció 
a német tisztviselőkkel való egyenlő bánásmódról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója bejegyzett élettársi kapcsolatban él, és tisztviselőként dolgozik az 
önkormányzatban. Házastársi pótlék iránt benyújtott kérelmét a tartományi közigazgatási 
bíróság ítéletére hivatkozva elutasították. A tartományi parlament petíciós bizottsága elé 
terjesztett beadványa nem hozott eredményt. A tartományi szinten alkalmazott tisztviselők 
viszont megkapják a pótlékot. A petíció benyújtója egy – az Európai Bíróság által hozott, az 
egyenlő bánásmódról szóló – ítéletre hivatkozik, és az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános 
kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv hatálya alá 
tartozik. A petíció benyújtója által kifogásoltakat a 2008 februárjában a német hatóságoknak 
küldött felszólító levélben vetették fel.

A 2000/78/EK irányelvet Németországban az egyenlő bánásmódról szóló általános törvénnyel 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, „AGG”) ültették át. A 2000/78/EK irányelv német 
jogba való átültetésének ellenőrzése során a Bizottság szerint az derült ki, hogy a német jog 
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bizonyos korlátozásokat határoz meg az ellátások tekintetében, amennyiben a köztisztviselők 
vagy katonák nem házasságban, hanem az élettársi kapcsolatokról szóló törvény 
(Lebenspartnerschaftsgesetz, „LPartG”) szerinti élettársi közösségben élnek. A Bizottság 
véleménye szerint ez megkülönböztetést valósíthat meg az adott szexuális irányultságú 
személyekkel szemben, amelyet a 2000/78/EK irányelv 1. cikke tilt. Ez az állítás különösen a 
Bíróság által a C-267/06. számú Tadao Maruko-ügyben hozott ítéleten alapul.

A német hatóságok választ adtak a felszólító levélre. A Bizottság most elemzi a kapott 
választ.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

Miután elemezte a német hatóságok felszólító levélre adott válaszát, a Bizottság fenntartja 
kifogásait, és ezért 2009 novemberében indokolással ellátott véleményt küldött 
Németországnak, amely az e petícióban felvetett problémát is tartalmazza.

A hatóságoknak – szokás szerint – két hónapjuk van arra, hogy válaszoljanak a levélre. A 
Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az ügy további fejleményeiről.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A Bizottság hivatalos figyelmeztető levelet intézett Németországhoz, a beérkezett válasz 
elemzését követően pedig 2009 novemberében indokolással ellátott véleményt küldött, amely 
a szóban forgó kérdésre is kitér. 2009. decemberi válaszukban a német hatóságok kifejtették, 
hogy jelenleg folyik az idevágó rendelkezések módosítása annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket biztosítsanak a bejegyzett élettársi kapcsolatban élő személyek és a házastársak 
számára.

A Bizottság jelenleg végzi a német válasz elemzését az esetleges további lépések 
megállapítása érdekében.

6. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 12.

A 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv létrehozza a foglalkoztatás és a munkavégzés 
során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteit. Az irányelv tiltja a szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetést a foglalkoztatás terén.

A 2000/78/EK irányelvet Németországban az egyenlő bánásmódról szóló általános törvénnyel 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, „AGG”) ültették át. A 2000/78/EK irányelv német 
jogba való átültetésének ellenőrzése során a Bizottság megállapította, hogy a német jog 
bizonyos korlátozásokat határoz meg az ellátások tekintetében, amennyiben a köztisztviselők 
vagy katonák nem házasságban, hanem az élettársi kapcsolatokról szóló törvény 
(Lebenspartnerschaftsgesetz, „LPartG”) szerinti élettársi közösségben élnek. A bejegyzett 
élettársak eszerint nem jogosultak egy külön tartományi rendszer keretében biztosított 
egészségügyi költségtérítésre, családi támogatásokra és özvegyi nyugdíjra. A Bizottság 
véleménye szerint ez megkülönböztetést valósít meg az adott szexuális irányultságú 
személyekkel szemben, amelyet a 2000/78/EK irányelv 1. cikke tilt. Ez az állítás különösen a 
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Bíróság által a C-267/06. számú Tadao Maruko-ügyben hozott ítéleten alapul.

A Bizottság felszólító levelet intézett a német hatóságokhoz, a beérkezett válasz elemzését 
követően pedig 2009 novemberében indokolással ellátott véleményt küldött, amely a szóban 
forgó kérdésre is kitér. 2009. decemberi válaszukban a német hatóságok kifejtették, hogy 
jelenleg folyik az idevágó rendelkezések módosítása annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket biztosítsanak a bejegyzett élettársi kapcsolatban élő személyek és a házastársak 
számára. A Bizottság 2010-ben két alkalommal tartott informális találkozót a német 
hatóságokkal. A német hatóságok két további közleményt jelentettek be. A Bizottság 
rendelkezésére álló információk szerint folyamatban van a házastársi és bejegyzett élettársi 
kapcsolatban élő partnerek jogainak szövetségi szinten történő egyenlővé tételét javasló 
jogszabálytervezet megalkotása.

Következtetés

A Bizottság jelenleg végzi a német válasz és a további értesítések további elemzését az e 
jogsértéssel kapcsolatos esetleges további lépések megállapítása érdekében.


