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Aihe: Vetoomus nro 0142/2006, Wasilios Katsoulis, Saksan kansalainen, saksalaisten 
vakuutusyhtiöiden vammaisiin kohdistuvasta syrjinnästä
Vetoomus nro 0609/2008, Wasilios Katsoulis, Kreikan kansalainen, Saksan 
vakuutusalan vammaisiin kohdistamasta syrjinnästä ja tuomioistuimen 
viimeisimmästä päätöksestä sellaisten sopimusten pätemättömyydestä, jotka 
sisältävät vammaisuuden perusteella syrjiviä ehtoja

1. Yhteenveto vetoomuksesta nro 0142/2006

Vetoomuksen esittäjä, jolla on synnynnäinen vamma (aivoperäinen liikehäiriö), joutui 
kahteen auto-onnettomuuteen vuosina 1993 ja 1996, jotka vahingoittivat vakavasti hänen 
terveyttään. Vuonna 2004 hän ilmoitti vakuutusyhtiölleen, että hän oli onnettomuuden 
seurauksena tullut työkyvyttömäksi ja anoi siten työttömyyskorvauksia vakuutussopimuksen 
ehtojen mukaisesti. Vakuutusyhtiö kieltäytyi kuitenkin maksamasta korvauksia vetoomuksen 
esittäjän kehitysvamman perusteella. Vetoomuksen esittäjä pitää tätä törkeänä loukkauksena 
hänen perusoikeuksiaan kohtaan ja räikeänä esimerkkinä vammaisiin kohdistuvasta 
syrjinnästä. Hän pyytää näin ollen Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0609/2008

Vetoomuksen esittäjällä on synnynnäinen vamma, ja hän on myöhemmin ollut 
liikenneonnettomuudessa, jolla oli vakavia vaikutuksia hänen terveyteensä. Hän ilmoitti 
vakuutusyhtiölle olevansa loukkaantumisen takia työkyvytön ja haki vakuutuksen ehtojen 
mukaisesti työttömyyskorvausta. Vakuutusyhtiö hylkäsi hakemuksen hänen vammaisuutensa 
perusteella. Vetoomuksen esittäjä pitää tätä perusoikeuksiinsa kohdistuvana vakavana 
rikkomuksena ja räikeänä syrjintänä vammaisuuden perusteella. Hän viittaa neuvoston 
direktiiviin 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista sekä tuomioistuimen viimeisimpään päätökseen sellaisten sopimusten 
pätemättömyydestä, jotka sisältävät vammaisuuden perusteella syrjiviä ehtoja, ja pyytää apua 
Euroopan parlamentilta.
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2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus nro 0142/2006 otettiin käsiteltäväksi 21. kesäkuuta 2006. Vetoomus nro 0609/2008 
otettiin käsiteltäväksi 13. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja 
työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007, vetoomuksesta nro 0142/2006

I. Tiedot

Vetoomuksen esittäjä kärsii synnynnäisestä sairaudesta, joka vaikuttaa hänen oikean jalkansa 
ja osittain hänen oikean käsivartensa toimintakykyyn (saks. Cerebralparese). Useiden 
leikkauksien jälkeen hän pystyi menestyksekkäästi suorittamaan keskiasteen tutkinnon ja 
jatkamaan yliopistoon. Vuonna 1993 Kreikan-matkan aikana hän joutui auto-onnettomuuteen, 
joka vaikeasti vaurioitti hänen vasenta jalkaansa. Hoito kesti pitkään, mutta vuonna 1995 
vetoomuksen esittäjä pystyi päättämään opintonsa. Vuonna 1996 vetoomuksen esittäjä joutui 
kuitenkin uudelleen auto-onnettomuuteen. Kun hänen autonsa seisoi punaisissa 
liikennevaloissa, toinen auto törmäsi siihen takaapäin. Tapaturman seurauksena vetoomuksen 
esittäjä sai vakavan niskavamman.

Myöhemmin (päivämäärää ei ole tarkemmin määritelty) vetoomuksen esittäjä päätti vakuuttaa 
itsensä vammaisuudesta johtuvan työkyvyttömyyden varalta.

II. Valitus

Vakuutusyhtiö ilmoitti vetoomuksen esittäjälle 30. maaliskuuta 2005, että se kieltäytyy 
vakuuttamasta häntä vammaisuuden vuoksi. Vetoomuksen esittäjä kuitenkin väitti, että 
todellinen syy hänen vammaisuutensa ei ollut sairaus vaan liikenneonnettomuus. Lisäksi hän 
valitti siitä, että invalidisoituneiden vakuutushakemukset hylätään automaattisesti 
vammaisuudesta johtuvan työkyvyttömyyden takia ja tämä rikkoo heidän sopimusoikeuttaan.

III. Komission kommentit vetoomuksen perusteluihin

Yksityisoikeudellisten käsittelyiden aikana kansallisissa tuomioistuimissa huomiota 
kiinnitettiin siihen, missä määrin vetoomuksen esittäjän työkyvyttömyys aiheutui itse 
onnettomuudesta ja missä määrin sairaus pahensi onnettomuudessa syntyneitä vammoja. 
Komissio havaitsee, että kyseessä eivät ole kansallisen lainsäädännön yleiset 
soveltuvuusperiaatteet, vaan sen tulkinta tässä erityisessä tapauksessa. Direktiivi 2000/78/EY
yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista kieltää vammaisiin 
kohdistuvan syrjinnän, mutta vain työssä ja ammattien osalta. Vetoomuksen esittäjän valitus 
koskee palveluiden saatavuutta, eikä kuulu direktiivin 2000/78/EY soveltamisalaan. 
Direktiivi 2004/113/EY täydentää yhdenvertaisen kohtelun periaatetta tavaroiden ja 
palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla, mutta se koskee vain miesten ja naisten kohtelua 
(invaliditeettia ei mainita kiellettynä syrjinnänmuotona).
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IV. Loppupäätös

Näin ollen näyttää siltä, ettei vetoomuksen esittäjän esille tuomista tosiseikoista ilmene, että 
yhteisön lainsäädäntöä olisi rikottu.

4. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009, vetoomuksista nro 0142/2006 ja 
0609/2008

Koska molemmat vetoomukset koskevat samaa asiaa ja niiden esittäjä on sama, komissio voi 
vain toistaa aiemmassa, vetoomusta nro 0142/2006 koskeneessa ilmoituksessaan esittämänsä 
päätelmät.

Lisäksi komissio ilmoittaa vetoomusvaliokunnalle hyväksyneensä 2. heinäkuuta 2008 uuden 
ehdotuksen syrjinnänvastaiseksi direktiiviksi. Tämä ehdotus on parhaillaan neuvoston 
käsiteltävänä, ja sillä pyritään kieltämään vammaisuuteen, ikään, uskontoon tai 
vakaumukseen ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä työn ulkopuolella. 
Ehdotuksen mukaan näihin seikkoihin perustuva syrjintä kiellettäisiin sekä julkisella että 
yksityisellä sektorilla sosiaalisen suojelun, myös sosiaaliturvan ja terveydenhuollon, 
sosiaalietuuksien, koulutuksen sekä yleisön saatavilla olevien tavaroiden ja palvelujen 
saatavuuden aloilla.


