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Dotyczy: Petycji 0142/2006, którą złożył Wasilios Katsoulis (Niemcy) w sprawie 
dyskryminacji osób niepełnosprawnych przez towarzystwa ubezpieczeniowe w 
Niemczech

Petycji 0609/2008, którą złożył Wasilios Katsoulis (Grecja), w sprawie 
dyskryminacji osób niepełnosprawnych przez niemiecki sektor rolniczy oraz 
ostatniego wyroku sądu dotyczącego nieważności umów zawierających klauzule 
dyskryminujące ze względu na niepełnosprawność

1. Streszczenie petycji 0142/2006

Składający petycję, który jest osobą z wrodzonym upośledzeniem (mózgowe porażenie 
dziecięce), uczestniczył w dwóch wypadkach drogowych w 1993 i 1996 r., które poważnie 
wpłynęły na stan jego zdrowia. W 2004 r. poinformował on towarzystwo ubezpieczeniowe, 
w którym był ubezpieczony, o niezdolności do pracy, będącej wynikiem odniesionych 
obrażeń i wniósł w związku z tym o odszkodowanie z tytułu niezdolności do pracy, 
przysługujące mu na mocy umowy ubezpieczeniowej. Jednakże towarzystwo 
ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty odszkodowania z uwagi na niepełnosprawność 
składającego petycję. Składający petycję jest zdania, że sytuacja ta jest poważnym 
naruszeniem jego podstawowych praw oraz rażącym przypadkiem dyskryminacji z powodu 
niepełnosprawności, w związku z czym zwraca się do Parlamentu Europejskiego z prośbą 
o podjęcie działań.

Streszczenie petycji 0609/2008

Składający petycję urodził się jako niepełnosprawny, a później uczestniczył w wypadku 
drogowym, co w poważnym stopniu wpłynęło na jego zdrowie. Następnie poinformował 
towarzystwo ubezpieczeniowe, iż w wyniku doznanego urazu nie może pracować i zgodnie 
z warunkami polisy złożył wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Towarzystwo 
ubezpieczeniowe odrzuciło jego wniosek ze względu na niepełnosprawność. Składający 
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petycję uważa, że jest to poważne naruszenie podstawowych praw i rażąca dyskryminacja ze 
względu na niepełnosprawność. Nawiązując do dyrektywy Rady 2000/78/WE ustanawiającej 
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz ostatniego 
wyroku sądu dotyczącego nieważności umów zawierających klauzule dyskryminujące ze 
względu na niepełnosprawność, zwraca się do Parlamentu Europejskiego o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycja 0142/2006 uznana została za dopuszczalną dnia 21 czerwca 2006 r. Petycja 
0609/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 13 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji na petycję 142/2006, otrzymana dnia 25 stycznia 2007 r.

I. Kontekst/Streszczenie faktów/Przebieg wydarzeń 

Składający petycję urodził się z chorobą, która miała wpływ na sprawność jego prawej nogi 
i częściowo prawej ręki (niem. Cerebralparese). Po serii operacji składającemu petycję udało 
się z powodzeniem ukończyć szkołę średnią i podjąć studia. W 1993 r. podczas pobytu 
w Grecji składający petycję miał wypadek drogowy, w wyniku którego odniósł poważne 
obrażenia lewej nogi. Leczenie trwało przez długi okres, ale w 1995 r. składający petycję był 
w stanie powrócić na studia. Jednakże w 1996 r. uległ on kolejnemu wypadkowi drogowemu. 
Jego samochód (w momencie, gdy stał na czerwonym świetle) został uderzony z tyłu przez 
inny pojazd, w wyniku czego składający petycję odniósł poważne obrażenia karku. 

W późniejszym czasie (nie określono daty) składający petycję postanowił ubezpieczyć się od 
niezdolności do pracy wskutek niesprawności.

II. Skarga 

W dniu 30 marca 2005 r. towarzystwo ubezpieczeniowe poinformowało składającego petycję 
o odmownej decyzji dotyczącej ubezpieczenia go ze względu na jego niepełnosprawność. 
Składający petycję utrzymywał jednak, że prawdziwą przyczyną jego niezdolności do pracy 
był wypadek drogowy, a nie jego choroba. Ponadto wyrażał on sprzeciw w związku z tym, że 
osobom niepełnosprawnym automatycznie odmawia się ubezpieczenia od niezdolności do 
pracy wskutek niesprawności, a tym samym narusza się ich swobodę zawierania umów.

III. Uwagi Komisji dotyczące argumentów zawartych w petycji

Podczas postępowań cywilnych przed sądami krajowymi chodziło głównie o ustalenie, do 
jakiego stopnia niezdolność do pracy składającego petycję była spowodowana wypadkiem 
drogowym, a do jakiego stopnia obrażenia odniesione podczas wypadku były zwiększone 
w wyniku choroby. Komisja zauważa, że nie jest to kwestia ogólnej zgodności przepisów 
krajowych ze wspólnotowym dorobkiem prawnym, ale interpretacji w tych konkretnych 
okolicznościach. Dyrektywa 2000/78/WE ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy zabrania dyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność, lecz tylko w zakresie zatrudnienia i pracy. Skarga składającego petycję 
dotyczy dostępu do usług, a tym samym nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy 
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2000/78/WE. Dyrektywa 2004/113/WE wprowadza w życie zasadę równego traktowania 
w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług, ale tylko 
w odniesieniu do kobiet i mężczyzn (nie wymieniono niepełnosprawności jako zakazanej 
przyczyny dyskryminacji).

IV. Wnioski

Wydaje się zatem, że fakty i wydarzenia przedstawione przez składającego petycję nie 
wskazują na naruszenie prawa wspólnotowego.

4. Odpowiedź Komisji na petycje 142/2006 & 609/2008, otrzymana dnia 20 lutego 
2009 r.

Obie petycje dotyczą tej samej kwestii i zostały złożone przez tego samego składającego 
petycję, Komisja może zatem jedynie powtórzyć wnioski przedstawione we wcześniejszym 
komunikacie w sprawie petycji 142/2006.

Komisję Petycji może też zainteresować, że w dniu 2 lipca 2008 r. Komisja przyjęła wniosek 
dotyczący nowej dyrektywy antydyskryminacyjnej. Wniosek ten, który jest obecnie 
omawiany w Radzie, ma na celu zakazanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, 
wiek, religię, wyznanie oraz orientację seksualną poza miejscem pracy. Zgodnie 
z przedmiotowym wnioskiem dyskryminacja z tych względów będzie zakazana zarówno 
w sektorze publicznym, jak i prywatnym w odniesieniu do opieki społecznej, w tym 
zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej, świadczeń socjalnych, edukacji, a także
dostępu do dóbr i usług dostępnych dla społeczeństwa oraz ich dostaw.


