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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0128/2009 dėl vienodo požiūrio į valstybės tarnautojus 
Vokietijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis Norbert Kaiser

1. Peticijos santrauka.

Peticijos pateikėjas, savivaldybės pareigūnas, sudaręs registruotą partnerystę, teigia, kad jo 
paraiška dėl susituokusio asmens išmokos buvo atmesta remiantis valstybės administracinio 
teismo sprendimu ir kad jis nesėkmingai bandė kreiptis dėl šio klausimo į valstybės 
parlamento peticijų komitetą. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad valstybės pareigūnai turi teisę 
į tokią išmoką. Remdamasis Europos Teisingumo Teismo sprendimu dėl vienodo požiūrio, 
peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento pagalbos.

2. Priimtinumas.

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticija patenka į 2000 m. lapkričio 27 d. Direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo 
požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, taikymo sritį. Faktai, dėl 
kurių skundžiasi peticijos pateikėjas, įtraukti į oficialų pranešimą, kuris 2008 m. vasario mėn. 
išsiųstas Vokietijos valdžios institucijoms. 

Direktyva 2000/78/EB į Vokietijos teisę perkelta Bendruoju aktu dėl vienodo požiūrio (vok. 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG). Patikrinus, kaip Direktyva 2000/78/EB 
perkelta į Vokietijos teisę, išaiškėjo, kad, remiantis Komisija, Vokietijos teisėje taikomi tam 
tikri apribojimai išmokoms tais atvejais, kai valstybės tarnautojai arba kariai yra ne susituokę, 
o sudarę partnerystę pagal Partnerystės aktą (vok. Lebenspartnerschaftsgesetz, „LPartG“). 
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Komisijos nuomone, taip gali būti diskriminuojami tam tikros seksualinės orientacijos 
asmenys, o tai draudžiama pagal Direktyvos 2000/78/EB 1 straipsnį. Šis teiginys aiškiai 
pagrįstas Teisingumo Teismo sprendimu byloje C-267/06 Tadao Maruko.

Vokietijos valdžios institucijos atsakė į oficialų pranešimą. Komisija dabar turi išnagrinėti jų 
atsakymą.“ 

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Išnagrinėjusi Vokietijos valdžios institucijų atsakymą į oficialų pranešimą, Komisija 
tebesilaiko savo prieštaravimų ir todėl 2009 m. lapkričio mėn. nusiuntė Vokietijai pagrįstą 
nuomonę, į kurią įtrauktas šioje peticijoje keliamas klausimas. 

Kaip įprasta, valdžios institucijoms nustatytas dviejų mėnesių terminas pateikti atsakymą į šį 
pranešimą. Komisija ir toliau informuos Peticijų komitetą apie tolesnę klausimo nagrinėjimo 
eigą.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Komisija išsiuntė oficialų pranešimą ir, išnagrinėjusi Vokietijos atsakymą, 2009 m. lapkričio 
mėn. išsiuntė pagrįstą nuomonę, kurioje nagrinėjamas šis klausimas. 2009 m. gruodžio mėn. 
atsakyme Vokietijos valdžios institucijos paaiškino, kad jos dabar iš dalies keičia atitinkamas 
nuostatas siekdamos sukurti registruotiems partneriams ir susituokusioms poroms vienodas 
sąlygas. 

Komisija šiuo metu nagrinėja Vokietijos atsakymą, kad galėtų priimti sprendimą dėl tolesnių 
veiksmų.“

6. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 12 d.

„2000 m. lapkričio 27 d. Direktyvoje 2000/78/EB nustatyti vienodo požiūrio užimtumo ir 
profesinėje srityje bendrieji pagrindai. Užimtumo srityje draudžiama diskriminacija dėl 
seksualinės orientacijos. 

Direktyva 2000/78/EB į Vokietijos teisę perkelta Bendruoju aktu dėl vienodo požiūrio (vok. 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG). Patikrinusi, kaip Direktyva 2000/78/EB 
perkelta į Vokietijos teisę, Komisija pažymėjo, kad Vokietijos teisėje taikomi tam tikri 
apribojimai išmokoms tais atvejais, kai valstybės tarnautojai arba kariai yra ne susituokę, o 
sudarę partnerystę pagal Partnerystės aktą (vok. Lebenspartnerschaftsgesetz, „LPartG“). 
Registruotiems partneriams nėra taikomas medicinos išlaidų kompensavimas pagal specialią 
valstybės sistemą, nėra mokamos šeimos pašalpos ir našlių pensijos. Komisijos nuomone, taip 
diskriminuojami tam tikros seksualinės orientacijos asmenys, o tai draudžiama pagal 
Direktyvos 2000/78/EB 1 straipsnį. Šis teiginys aiškiai pagrįstas Teisingumo Teismo 
sprendimu byloje C-267/06 Tadao Maruko.

Komisija išsiuntė Vokietijos valdžios institucijoms oficialų pranešimą. Gavusi atsakymą ir 
atidžiai jį išnagrinėjusi Komisija 2009 m. lapkričio mėn. išsiuntė pagrįstą nuomonę šiuo 
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klausimu. 2009 m. gruodžio mėn. atsakyme Vokietijos valdžios institucijos paaiškino, kad jos 
dabar iš dalies keičią atitinkamas nuostatas, kad būtų sudarytos vienodos sąlygos 
registruotiems partneriams ir susituokusioms poroms. 2010 m. Komisija surengė du 
neoficialius susitikimus su Vokietijos valdžios institucijomis. Vokietijos valdžios institucijos 
pateikė papildomus pranešimus. Remiantis Komisijos turima informacija, parengtas įstatymo 
projektas, kuriame siūloma suvienodinti sutuoktinių ir registruotų partnerių teises federaliniu 
lygmeniu.

Išvada

Komisija šiuo metu nagrinėja Vokietijos atsakymą ir papildomus pranešimus, kad galėtų 
priimti sprendimą dėl tolesnių veiksmų nagrinėjant šį pažeidimą.“ 


