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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Lūgumraksts Nr. 0142/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Wasilios Katsoulis,
par Vācijas apdrošināšanas sabiedrību diskrimināciju pret personām ar īpašām 
vajadzībām

1. Lūgumraksta Nr. 142/2006 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš piedzima ar invaliditāti (bērnu cerebrālā paralīze), cieta divos 
satiksmes negadījumos, attiecīgi 1993. un 1996. gadā, kuri nopietni ietekmēja viņa veselību. 
2004. gadā viņš savai apdrošināšanas sabiedrībai paziņoja, ka traumas dēļ ir zaudējis 
darbspēju, un tāpēc pieteicās bezdarbnieka pabalstam, ko paredzēja apdrošināšanas līguma 
noteikumi. Tomēr apdrošināšanas sabiedrība atteicās maksāt pabalstu saistībā ar lūgumraksta 
iesniedzēja invaliditāti. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis ir viņa pamattiesību 
acīmredzams pārkāpums un uzkrītošs piemērs diskriminācijai invaliditātes dēļ. Tāpēc viņš 
vēlas, lai Eiropas Parlaments attiecīgi rīkojas.

Lūgumraksta Nr. 609/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs piedzima ar invaliditāti un vēlāk cieta satiksmes negadījumā, kas 
nopietni ietekmēja viņa veselību. Pēc tam lūgumraksta iesniedzējs informēja apdrošināšanas 
sabiedrību, ka gūtā ievainojuma rezultātā viņš nav spējīgs strādāt, un attiecīgi pieteicās 
bezdarbnieka pabalstam saskaņā ar politikas noteikumiem. Apdrošināšanas sabiedrība 
noraidīja viņa pieteikumu, pamatojoties uz invaliditāti. Lūgumraksta iesniedzējs to uzskata 
par nopietnu viņa pamattiesību pārkāpumu un satraucošu diskrimināciju invaliditātes dēļ. 
Atsaucoties uz Padomes Direktīvu 2000/78/EK, ar ko izveido kopēju sistēmu vienlīdzīgai 
attieksmei saistībā ar nodarbinātību un profesiju, un Tiesas pēdējo spriedumu par līgumu, 
kuros iekļauti personas ar īpašām vajadzībām diskriminējoši noteikumi, spēkā neesamību, 
viņš meklē Eiropas Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0142/2006 atzīts par pieņemamu 2006. gada 21. jūnijā. Lūgumraksts 
Nr. 0609/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 13. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija
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saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde par Lūgumrakstu Nr. 142/2006, kas saņemta 2007. gada 25. janvārī.

I. Konteksts/faktisko apstākļu kopsavilkums/priekšvēsture
Lūgumraksta iesniedzējs piedzima ar slimību, kas ietekmēja viņa labās kājas un daļēji labās 
rokas funkcionalitāti (Ger. Cerebralparese). Pēc vairākām operācijām lūgumraksta 
iesniedzējs varēja sekmīgi iegūt vidējo izglītību un iestāties universitātē. 1933. gadā, 
uzturoties Grieķijā, lūgumraksta iesniedzējs cieta satiksmes negadījumā, kurā tika nopietni 
ievainota viņa kreisā kāja. Ārstēšanai bija vajadzīgs ievērojams laiks, bet 1995. gadā 
lūgumraksta iesniedzējs varēja atsākt savas studijas. Tomēr 1996. gadā lūgumraksta 
iesniedzējs cieta vēl vienā satiksmes negadījumā. Viņa automobilī (kas stāvēja pie sarkanās 
gaismas) no aizmugures ietriecās cits automobilis. Negadījumā lūgumraksta iesniedzējs guva 
nopietnu kakla traumu.

Vēlāk kādā brīdī (datums nav norādīts) lūgumraksta iesniedzējs nolēma apdrošināties pret 
darbspējas zaudēšanu.
II. Sūdzība

2005. gada 30. martā apdrošināšanas sabiedrība lūgumraksta iesniedzēju informēja par to, ka 
viņa invaliditātes dēļ tā atsakās viņu apdrošināt. Tomēr lūgumraksta iesniedzējs apgalvoja, ka 
patiesais viņa darbspējas zaudēšanas iemesls ir nevis slimība, bet satiksmes negadījums. Viņš 
turklāt sūdzējās arī par to, ka personām ar invaliditāti automātiski atsaka apdrošināšanu pret 
darbspējas zaudēšanu un ka tāpēc tiek pārkāpta viņu brīvība slēgt līgumus.

III. Komisijas paskaidrojumi par lūgumraksta iesniedzēja argumentiem
Civilajā tiesvedībā valsts tiesās galvenais jautājums bija par to, kādā mērā lūgumraksta 
iesniedzējs zaudēja darbspēju paša satiksmes negadījuma dēļ un kādā mērā viņa slimība 
pastiprināja šajā negadījumā gūtās traumas. Komisija norāda, ka jautājums nav par valsts 
tiesību aktu vispārēju saderību ar acquis, bet gan par to, kā tas jāinterpretē šajos ļoti īpašajos 
apstākļos. Padomes Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai 
attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, aizliedz diskrimināciju invaliditātes dēļ, bet tikai 
attiecībā uz nodarbinātību un profesiju. Lūgumraksta iesniedzēja sūdzība attiecas uz piekļuvi 
pakalpojumiem un tāpēc ir ārpus Direktīvas 2000/78/EK darbības jomas. Ar Padomes 
Direktīvu 2004/113/EK īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz pieeju 
precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, bet tikai pret vīriešiem 
un sievietēm (invaliditāte kā aizliegts diskriminācijas iemesls nav minēta).

IV. Secinājumi

Tāpēc jāsecina, ka lūgumraksta iesniedzēja minētie faktiskie apstākļi un notikumi neliecina 
par Kopienas tiesību pārkāpumu.

4. Komisijas atbilde par Lūgumrakstiem Nr. 142/2006 un 609/2008, kas saņemta 
2009. gada 20. februārī.
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Tā kā abi lūgumraksti attiecas uz vienu un to pašu jautājumu un tos abus iesniedzis viens 
lūgumraksta iesniedzējs, Komisija nevar, bet vēlreiz atkārto secinājumus, kas izklāstīti tās 
iepriekšējā paziņojumā par Lūgumrakstu Nr. 142/2006.

Tāpat Lūgumrakstu komiteja varētu būt ieinteresēta uzzināt, ka priekšlikumu jaunai 
nediskriminējošai direktīvai Komisija pieņēma 2008. gada 2. jūlijā. Šī priekšlikuma, kas 
pašlaik tiek apspriests Padomē, mērķis ir aizliegt diskrimināciju invaliditātes, vecuma, 
reliģiskās piederības, pārliecības un dzimumorientācijas dēļ ārpus nodarbinātības jomas. 
Saskaņā ar šo priekšlikumu diskriminācija minēto iemeslu dēļ tiks aizliegta kā sabiedriskā, tā 
privātā sektorā attiecībā uz sociālo aizsardzību, tostarp sociālo nodrošināšanu un veselības 
aprūpi, sociālām priekšrocībām, izglītību un piekļuvi preču un pakalpojumu sniegšanai, kas 
pieejami sabiedrībai.


