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Petiţia 0142/2006, prezentată de Wasilios Katsoulis, de naţionalitate germană, privind 
discriminarea de către societăţile germane de asigurări faţă de persoanelor cu 
dizabilităţi 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care s-a născut cu o dizabilitate (paralizie corticală infantilă), a fost implicat în 
două accidente rutiere în anii 1993 şi respectiv 1996, care i-au afectat în mod grav sănătatea. 
În anul 2004, a adus la cunoştinţa societăţii sale de asigurări faptul că a devenit inapt de 
muncă ca urmare a unei vătămări şi, în consecinţă, a solicitat indemnizaţia de şomaj, în 
conformitate cu prevederile contractului de asigurare. Cu toate acestea, societatea de asigurare 
a refuzat să achite indemnizaţia în baza dizabilităţii petiţionarului. Petiţionarul consideră acest 
fapt o încălcare flagrantă a drepturilor sale fundamentale şi un exemplu evident de 
discriminare bazată pe existenţa unor dizabilităţi. În consecinţă, acesta solicită întreprinderea 
de acţiuni de către Parlamentul European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 21 iunie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii
(articolul 192 alineatul (4).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

I. Informaţii/Sumarul faptelor/Istoric
Petiţionarul s-a născut cu o afecţiune care i-a afectat funcţionalitatea piciorului drept şi parţial 
a mâinii drepte (Ger. Cerebralparese). În urma unei serii de operaţii, solicitantul a reuşit să îşi 
finalizeze cu succes studiile liceale şi să se înscrie la cursuri universitare. În anul 1993, pe 
durata şederii în Grecia, petiţionarul a suferit un accident rutier care i-a produs grave vătămări 
ale piciorului stâng. Tratamentul a durat o perioadă considerabilă de timp, dar în anul 1995 
petiţionarul a reuşit să îşi reia studiile. Cu toate acestea, în anul 1996 petiţionarul a suferit alt 
accident rutier. Autoturismul acestuia (care staţiona la culoarea roşie) a fost lovit din spate de 
alt autoturism. În urma acestui accident, petiţionarul a suferit o vătămare gravă la nivelul 
gâtului. 
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Ulterior, la o anumită dată (dată nemenţionată), petiţionarul a decis să încheie o asigurare 
împotriva incapacităţii de muncă.
II. Plângerea

În data de 30 martie 2005, societatea de asigurări a informat petiţionarul cu privire la refuzul 
acesteia de a-l asigura în baza dizabilităţii. Cu toate acestea, petiţionarul a susţinut că motivul 
efectiv al incapacităţii sale nu se datora afecţiunii acestuia, ci accidentului rutier. În plus,
acesta a reclamat că persoanelor cu dizabilităţi li se refuza în mod automat asigurarea 
împotriva incapacităţii de muncă, ca urmare a incapacităţii, încălcându-se astfel libertatea 
contractuală a acestora. 

III. Comentariile Comisiei cu privire la argumentele petiţiei 

Pe parcursul acţiunilor civile în justiţie derulate la instanţele naţionale, aspectul cheie a 
constat în stabilirea în ce măsură incapacitatea de muncă a petiţionarului reprezenta 
consecinţa accidentului în sine şi în ce măsură vătămările ulterioare accidentului au fost 
amplificate de afecţiune. Comisia observă că aceasta nu reprezintă o chestiune de 
compatibilitate generală a legislaţiei naţionale cu acquis-ul, ci o chestiune legată de 
interpretarea în aceste circumstanţe deosebit de specifice. Directiva 2000/78/CE de creare a 
unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă 
şi ocuparea forţei de muncă interzice discriminarea în baza dizabilităţii, dar exclusiv cu 
privire la încadrarea şi ocuparea forţei de muncă. Plângerea petiţionarului se referă la accesul 
la servicii şi de aceea nu intră sub incidenţa Directivei 2000/78/CE. Directiva 2004/113/CE 
pune în aplicare principiul egalităţii de tratament privind accesul la bunuri şi servicii şi 
furnizarea de bunuri şi servicii,, dar exclusiv cu privire la bărbaţi şi femei (dizabilitatea nu 
este menţionată ca motiv interzis de discriminare). 

IV. Concluzii
Prin urmare, rezultă că faptele şi evenimentele prezentate de petiţionar nu demonstrează o 
încălcare a legislaţiei comunitare. 


