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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0142/2006 minn Wasilios Katsoulis (Ġermaniż) rigward diskriminazzjoni 
minn kumpaniji ta’ l-assigurazzjoni Ġermaniżi kontra persuni b’diżabilità 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, li twieled b’diżabilità (‘cerebral palsy’ infantili), kien involut 
f’żewġ inċidenti tat-traffiku fl-1993 u l-1996 rispettivament, li affettwawlu saħħtu b’mod 
serju. Fl-2004, huwa informa lill-kumpanija ta’ l-assigurazzjoni tiegħu li ma kienx għadu 
kapaċi jaħdem bħala riżultat ta’ korriment u għaldaqstant applika għall-benefiċċju tal-qgħad 
taħt it-termini tal-kuntratt ta’ l-assigurazzjoni. Il-kumpanija ta’ l-assigurazzjoni, madankollu, 
irrifjutat li tħallas il-benefiċċju fuq il-bażi tad-diżabilità ta’ dak li ressaq il-petizzjoni. Dan iqis 
din il-ħaġa bħala vjolazzjoni flagranti tad-drittijiet fundamentali tiegħu u eżempju ċar ta’ 
diskriminazzjoni minħabba diżabilità. Huwa għaldaqstant qed jitlob azzjoni mill-Parlament 
Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata bħala ammissibbli fil-21 ta’ Ġunju 2006. Tagħrif mitlub mingħand il-Kummissjoni 
taħt ir-Regola 192(4).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

I. L-isfond/Sommarju tal-fatti/L-istorja

Dak li ressaq il-petizzjoni twieled b’marda li taffetwa l-funzjonalità ta’ riġlu l-leminija u 
b’mod parzjali driegħu l-leminija (Ger. Cerebralparese). Wara sensiela ta’ operazzjonijiet, l-
applikant kien kapaċi jtemm b’suċċes l-edukazzjoni sekondarja u jmur l-università. Fl-1993, 
matul żjara fil-Greċja, dak li ressaq il-petizzjoni kellu inċident tat-traffiku fejn korra b’mod 
serju riġlu x-xellugija. It-trattament ħa ammont konsiderevoli ta’ żmien imma fl-1995 dak li 
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ressaq il-petizzjoni kien kapaċi jkompli l-istudji tiegħu. Madankollu, fl-1996 dak li ressaq il-
petizzjoni kellu inċident ieħor tat-traffiku. Il-karozza tiegħu (wieqfa minħabba d-dawl aħmar) 
intlaqtet minn karozza oħra minn wara. Minħabba f’hekk dak li ressaq il-petizzjoni korra 
b’mod serju f’għonqu.

Aktar tard, f’data mhux speċifikata, dak li ressaq il-petizzjoni ddeċieda li jassigura ruħu 
kontra n-nuqqas ta’ abilità  li jaħdem minħabba l-inkapaċità.

II. L-ilment

Fit-30 ta’ Marzu 2005, il-kumpanija ta’ l-assigurazzjoni infurmat lil dak li ressaq il-petizzjoni 
dwar ir-rifjut tagħha li tassigurah minħabba d-diżabilità tiegħu. Madankollu, dak li ressaq il-
petizzjoni afferma li r-raġuni vera għall-inkapaċità tiegħu ma kinitx il-marda imma l-inċident 
tat-traffiku. Barra minn hekk huwa lmenta li l-persuni b’diżabilità qed ikunu rrifjutati b’mod 
awtomatiku l-assigurazzjoni kontra n-nuqqas ta’ abilità li jaħdmu minħabba l-inkapaċità u l-
libertà tagħhom tal-kuntratt se jinkiser minħabba f’hekk.

III. Il-Kummenti tal-Kummissjoni għall-argumenti tal-petizzjoni

Matul proċeduri ċivili quddiem il-qrati nazzjonali, is-suġġett tal-litigazzjoni kien dwar 
kemm l-inkapaċità li jaħdem ta’ dak li ressaq il-petizzjoni kienet riżultat ta’ l-inċident 
innifsu u kemm il-korriment ta’ l-inċident kien tkabbar minħabba l-marda tiegħu. Il-
Kummissjoni tosserva li din m’hijiex kwistjoni ta’ kompatibilità ġenerali tal-liġi 
nazzjonali ma’ l-acquis imma kwistjoni dwar l-interpretazzjoni tagħha taħt dawn iċ-
ċirkustanzi speċifiċi. Id-Direttiva 2000/78/KE li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, tipprojbixxi d-diskriminazzjoni 
minħabba d-diżabilità imma fl-impjieg u x-xogħol biss. L-ilment ta’ dak li ressaq il-
petizzjoni huwa rigward l-aċċess għas-servizzi u għaldaqstant jaqa’ barra mill-firxa tad-
Direttiva 2000/78/KE. Id-Direttiva 2004/113/KE timplimenta l-prinċipju ta’ trattament 
ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi imma 
bejn l-irġiel u n-nisa biss (id-diżabilità ma tissemmiex bħala raġuni pprojbita għad-
diskriminazzjoni).

IV. Konklużjoni

Għalhekk jidher, li l-fatti u l-avvenimenti ppreżentati minn dak li ressaq il-petizzjoni, ma 
jurux ksur tal-liġi tal-Komunità.


