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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
Om: Andragende 0142/2006 af Wasilios Katsoulis, tysk statsborger, om tyske 

forsikringsselskabers forskelsbehandling af handicappede

1. Sammendrag

Andrageren, som er født med et handicap (infantil cerebral parese) var indblandet i to 
trafikulykker i henholdsvis 1993 og 1996, som påvirkede hans helbred alvorligt. I 2004 
underrettede han sit forsikringsselskab om, at han ikke var i stand til at arbejde som følge af 
en skade og derfor ansøgte om arbejdsløshedsunderstøttelse i henhold til forsikringsaftalens 
bestemmelser. Forsikringsselskabet afviste imidlertid at betale understøttelse med henvisning 
til andragerens handicap. Andrageren anser dette som en skamløs overtrædelse af hans 
grundlæggende rettigheder og et groft eksempel på forskelsbehandling på grund af handicap.
Han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at træffe foranstaltninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. juni 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007

"I. Baggrund/sammendrag af kendsgerningerne/historie

Andrageren er født med en sygdom, der påvirker hans brug af højre ben og delvist højre arm 
(på tysk: Cerebralparese). Efter en række operationer kunne andrageren afslutte en gymnasial 
uddannelse og gå på universitetet. Under et ophold i Grækenland i 1993 var han indblandet i 
en trafikulykke, hvor hans venstre ben blev hårdt skadet. Behandlingen var langvarig, men i 
1995 kunne andrageren genoptage sine studier. I 1996 var andrageren imidlertid indblandet i 
endnu en trafikulykke. Hans bil (som holdt stille for rødt lys) blev ramt bagfra af en anden bil.
Som følge deraf fik andrageren en alvorlig skade i nakken.

På et senere tidspunkt (dato ikke angivet) besluttede andrageren at forsikre sig mod 
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manglende arbejdsevne på grund af et handicap.

II. Klagen

Den 30. marts 2005 underrettede forsikringsselskabet andrageren om, at det ikke ville forsikre 
ham på grund af hans handicap. Andrageren anførte imidlertid, at den egentlige årsag til hans 
handicap ikke var sygdommen, men trafikulykken. Han klagede endvidere over, at 
handicappede personer automatisk blev nægtet forsikring mod manglende arbejdsevne på 
grund af handicap, og at dette var en overtrædelse af deres aftalefrihed.

III. Kommissionens bemærkninger

I civilsagen i de nationale domstole var det relevante spørgsmål, i hvilket omfang andragerens 
manglende arbejdsevne var en følge af selve ulykken, og i hvilket omfang skaderne efter 
ulykken blev forstærket af sygdommen. Kommissionen bemærker, at dette ikke er et 
spørgsmål om den nationale lovgivnings generelle kompatibilitet med regelværket, men et 
spørgsmål om fortolkningen deraf under disse meget særlige omstændigheder. I direktiv 
2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv forbydes forskelsbehandling på grund af handicap, men kun i 
forbindelse med beskæftigelse og erhverv. Andragerens klage vedrører adgang til 
tjenesteydelser og falder derfor uden for anvendelsesområdet for direktiv 2000/78/EF.
Direktiv 2004/113/EF gennemfører princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i 
forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, men kun mellem mænd og 
kvinder (handicap nævnes ikke som ulovlig grund til forskelsbehandling).

IV. Konklusion

Der synes således ikke at foreligge en overtrædelse af fællesskabslovgivningen, hvad angår de 
kendsgerninger og hændelser, som andrageren har fremlagt."

4. Kommissionens svar på andragende 142/2006 & 609/2008, modtaget den 20. februar 
2009.

"Da begge andragender vedrører samme problemstilling og er blevet indgivet af samme 
andrager, kan Kommissionen kun gentage sin konklusion, der fremgår af den tidligere 
meddelelse vedrørende andragende 142/2006.

Det ville måske interessere Udvalget for Andragender at vide, at Kommissionen den 2. juli 
2008 vedtog et forslag til et nyt direktiv om ikkeforskelsbehandling. Formålet med dette 
forslag, der for øjeblikket drøftes i Rådet, er at forbyde forskelsbehandling på grundlag af 
handicap, alder, religion eller tro og seksuel orientering i andre forhold end i forbindelse med 
beskæftigelse. I henhold til dette forslag forbydes forskelsbehandling baseret på en af disse 
grunde i både den offentlige og private sektor med hensyn til social beskyttelse, herunder 
social sikring og sundhedsydelser, sociale goder, uddannelse og adgangen til og leveringen af 
varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden."


