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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0128/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Norbert 
Kaiser, par vienlīdzīgu attieksmi pret valsts ierēdņiem Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs — pašvaldības ierēdnis, kas dzīvo ar partneri, ar kuru viņam ir 
noslēgtas reģistrētas partnerattiecības, — norāda, ka viņa pieteikums uz atvieglojumiem 
precētām personām tika noraidīts ar Valsts administratīvās tiesas lēmumu un viņa vēršanās 
valsts parlamenta Lūgumrakstu komitejā saistībā ar šo lietu neguva panākumus. Viņš norāda, 
ka valsts amatpersonām ir tiesības uz šādiem atvieglojumiem. Lūgumraksta iesniedzējs 
atsaucas uz Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu par vienlīdzīgu attieksmi un lūdz Eiropas 
Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 14. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

Uz šo lūgumrakstu attiecas 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka 
kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju. Lūgumraksta 
iesniedzēja atklātie fakti tika minēti oficiālajā paziņojuma vēstulē, kas 2008. gada februārī 
nosūtīta Vācijas varas iestādēm. 

Direktīva 2000/78/EK Vācijā tika transponēta ar Vispārīgu aktu par vienlīdzīgu attieksmi 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG). Uzraugot Direktīvas 2000/78/EK 
transponēšanu Vācijas tiesību aktos, saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju šķiet, ka ar 
Vācijas tiesību aktiem tiek piemēroti zināmi ierobežojumi attiecībā uz pabalstiem gadījumā, 
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kad valsts ierēdņi vai militārpersonas nav precējušies, bet uzsākuši partnerattiecības saskaņā 
ar Partnerattiecību aktu (Lebenspartnerschaftsgesetz, LPartG). Pēc Komisijas domām, tas 
varētu veidot diskrimināciju pret cilvēkiem ar īpašu dzimumorientāciju, kas ir aizliegta 
saskaņā ar Direktīvas 2000/78/EK 1. pantu. Šis apgalvojums īpaši balstās uz Eiropas Kopienu 
Tiesas spriedumu lietā C-267/06 Tadao Maruko.

Vācijas varas iestādes atbildēja uz oficiālo paziņojuma vēstuli. Tagad Komisija analizēs to 
atbildi. 

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

Izanalizējusi Vācijas varas iestāžu atbildi uz oficiālo paziņojuma vēstuli, Komisija saglabā 
savus iebildumus un tādēļ 2009. gada novembrī ir nosūtījusi Vācijai pamatotu atzinumu, tajā 
skaitā šajā lūgumrakstā norādīto jautājumu. 

Kā ierasts, varas iestādēm tiek dots divu mēnešu periods atbildes sniegšanai. Komisija 
informēs Lūgumrakstu komiteju par turpmāko lietas virzību.

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

Komisija ir nosūtījusi oficiālu paziņojuma vēstuli un, izanalizējot Vācijas atbildi, 2009. gada 
novembrī sniegusi pamatotu atzinumu, tostarp arī par šo jautājumu. Savā 2009. gada 
decembra atbildē Vācijas varas iestādes paskaidroja, ka attiecīgie noteikumi šobrīd tiek 
grozīti, lai radītu vienlīdzīgus nosacījumus reģistrētiem partneriem un precētiem pāriem. 

Komisija pašlaik analizē Vācijas atbildi, lai lemtu par turpmākiem pasākumiem.

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 12. decembrī

Ar 2000. gada 27. novembra Direktīvu 2000/78/EK nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai 
attieksmei pret nodarbinātību un profesiju. Diskriminācija dzimumorientācijas dēļ 
nodarbinātības jomā ir aizliegta. 

Direktīva 2000/78/EK Vācijā tika transponēta ar Vispārīgu aktu par vienlīdzīgu attieksmi 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG). Uzraugot Direktīvas 2000/78/EK 
transponēšanu Vācijas tiesību aktos, Komisija atzīmēja, ka ar Vācijas tiesību aktiem tiek 
piemēroti zināmi ierobežojumi attiecībā uz pabalstiem gadījumā, kad valsts ierēdņi vai 
militārpersonas nav precējušies, bet uzsākuši partnerattiecības saskaņā ar Partnerattiecību aktu 
(Lebenspartnerschaftsgesetz, LPartG). Reģistrētiem partneriem netiek piešķirta īpašā valsts 
shēmā paredzētā medicīnas izdevumu atmaksa, kā arī ģimenes pabalsti un atraitņa pensija. 
Pēc Komisijas domām, tas veido diskrimināciju pret cilvēkiem ar īpašu dzimumorientāciju, 
kas ir aizliegta saskaņā ar Direktīvas 2000/78/EK 1. pantu. Šis apgalvojums īpaši balstās uz 
Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu lietā C-267/06 Tadao Maruko.

Komisija Vācijas varas iestādēm ir nosūtījusi oficiālu paziņojuma vēstuli un, izanalizējot to 
sniegto atbildi, 2009. gada novembrī sniegusi pamatotu atzinumu, tostarp arī par šo 
jautājumu. Savā 2009. gada decembra atbildē Vācijas varas iestādes paskaidroja, ka attiecīgie 
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noteikumi šobrīd tiek grozīti, lai radītu vienlīdzīgus nosacījumus reģistrētiem partneriem un 
precētiem pāriem. 2010. gadā Komisija divas reizes ir noturējusi neformālas sanāksmes ar 
Vācijas varas iestādēm. Vācijas varas iestādes ir sniegušas arī turpmākus paziņojumus. 
Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju patlaban tiek izstrādāts likumprojekts, kurā ir 
ierosināts federālā līmenī nodrošināt vienlīdzīgas tiesības precētiem pāriem un reģistrētiem 
partneriem.

Secinājums

Komisija pašlaik turpina analizēt Vācijas atbildi un vēlāk sniegtos paziņojumus, lai lemtu par 
turpmākiem pasākumiem attiecībā uz šo pārkāpumu. 


