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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0128/2009, którą złożył Norbert Kaiser (Niemcy) w sprawie równego 
traktowania urzędników służby cywilnej w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, urzędnik samorządowy żyjący w zarejestrowanym związku partnerskim, 
informuje, że odrzucono jego wniosek o dodatek przysługujący osobom pozostającym 
w związku małżeńskim, powołując się na orzeczenie krajowego sądu administracyjnego oraz 
że bezskutecznie zwracał się w tej sprawie do Komisji Petycji parlamentu krajowego. 
Zaznacza, że urzędnikom państwowym przysługuje dodatek. Składający petycję odwołuje się
do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego równego traktowania 
i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Przedmiot petycji podlega przepisom dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. 
ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. 
Fakty, o których donosi składający petycję, zostały opisane w wezwaniu do usunięcia 
uchybienia skierowanym do władz Niemiec w lutym 2008 r. 

Dyrektywa 2000/78/WE została transponowana w Niemczech za pośrednictwem powszechnej 
ustawy o równym traktowaniu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, „AGG”). Monitorując 
transpozycję dyrektywy 2000/78/WE do prawa niemieckiego, Komisja odnosi wrażenie, że 
prawo niemieckie wprowadza pewne ograniczenia w zakresie świadczeń na rzecz urzędników 
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służby cywilnej lub żołnierzy, którzy nie zawarli małżeństwa, lecz weszli w związek 
partnerski zgodnie z ustawą o związkach partnerskich (Lebenspartnerschaftsgesetz, 
„LPartG”). Według Komisji może to stanowić dyskryminację osób o określonej orientacji 
seksualnej, zakazaną zgodnie z art. 1 dyrektywy 2000/78/WE. Twierdzenie takie opiera się 
w szczególności na orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-267/06 Tadao 
Maruko.

Władze Niemiec udzieliły odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia. Komisja musi 
teraz przeanalizować tę odpowiedź. 

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Po przeanalizowaniu odpowiedzi niemieckich władz na wezwanie do usunięcia uchybienia 
Komisja podtrzymała swoje zastrzeżenia i w związku z tym w listopadzie 2009 r. wysłała do 
niemieckich władz uzasadnioną opinię, obejmującą kwestię poruszoną w przedmiotowej 
petycji. 

Jak zwykle władze mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na to pismo. Komisja będzie 
na bieżąco informować Komisję Petycji o dalszych postępach w tej sprawie.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Komisja przesłała wezwanie do usunięcia uchybienia i po analizie odpowiedzi strony 
niemieckiej przekazała uzasadnioną opinię w listopadzie 2009 r., w której została 
przedstawiona przedmiotowa sprawa. W swojej odpowiedzi z grudnia 2009 r. władze 
niemieckie wyjaśniły, że są w trakcie zmian odpowiednich przepisów w celu stworzenia 
równych warunków dla zarejestrowanych związków partnerskich i małżeństw. 

Komisja jest w trakcie analizy odpowiedzi strony niemieckiej w celu zdecydowania 
o poczynieniu kolejnych kroków.

6. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 grudnia 2010 r.

Dyrektywa 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawia ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Dyskryminacja ze względu na 
orientację seksualną jest zakazana w dziedzinie zatrudnienia. 

Dyrektywa 2000/78/WE została przetransponowana w Niemczech za pośrednictwem 
powszechnej ustawy o równym traktowaniu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, „AGG”). 
Monitorując transpozycję dyrektywy 2000/78/WE do prawa niemieckiego, Komisja 
odnotowała, że prawo niemieckie wprowadza pewne ograniczenia w zakresie świadczeń na 
rzecz urzędników służby cywilnej lub żołnierzy, którzy nie zawarli małżeństwa, lecz związek 
partnerski zgodnie z ustawą o związkach partnerskich (Lebenspartnerschaftsgesetz, 
„LPartG”). Osobom, które zawarły zarejestrowany związek partnerski, nie przysługują 
mianowicie: zwrot kosztów leczenia w ramach specjalnego systemu państwowego, zasiłki 
rodzinne oraz renty wdowie. W opinii Komisji stanowi to dyskryminację osób o określonej 
orientacji seksualnej, zakazaną zgodnie z art. 1 dyrektywy 2000/78/WE. Twierdzenie takie 
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opiera się zwłaszcza na orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-267/06 Tadao 
Maruko.

Komisja przesłała władzom niemieckim wezwanie do usunięcia uchybienia, a po 
przeanalizowaniu ich odpowiedzi przekazała uzasadnioną opinię w listopadzie 2009 r., 
w której została przedstawiona przedmiotowa sprawa. W swojej odpowiedzi z grudnia 2009 r. 
władze niemieckie wyjaśniły, że są w trakcie zmian odpowiednich przepisów w celu 
stworzenia równych warunków dla zarejestrowanych związków partnerskich i małżeństw. 
W 2010 r. Komisja dwukrotnie odbyła nieformalne spotkania z władzami niemieckimi. 
Władze niemieckie przekazywały dalsze komunikaty. Zgodnie z informacjami dostępnymi 
Komisji przygotowywany jest projekt ustawy, w którym proponuje się zrównanie na szczeblu 
federalnym praw małżonków i osób, które zawarły zarejestrowany związek partnerski.

Wniosek

Komisja przeprowadza obecnie dalszą analizę odpowiedzi strony niemieckiej oraz kolejnych 
powiadomień w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszych działań związanych z tym 
uchybieniem.


