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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
Angående: Framställning 0142/2006, ingiven av Wasilios Katsoulis (grekisk medborgare), 

om diskriminering av funktionshindrade i den tyska försäkringsbranschen

Framställning 0609/2008, ingiven av Wasilios Katsoulis (grekisk medborgare), 
om diskriminering av funktionshindrade i den tyska försäkringsbranschen och 
domstolens senaste domslut om ogiltigförklarande av avtal som innebär 
diskriminerande behandling på grund av funktionshinder

1. Sammanfattning av framställning 142/2006

Framställaren, som är född med ett funktionshinder (infantil cerebral pares), var inblandad i 
två trafikolyckor 1993 och 1996, som har fått svåra följder för hans hälsa. År 2004 meddelade 
framställaren sitt försäkringsbolag att han blivit oförmögen att arbeta till följd av skadan och 
bad om ersättning i enlighet med den försäkring som han har tecknat. Försäkringsbolaget 
vägrade emellertid att betala ersättning med hänvisning till framställarens funktionshinder. 
Framställaren anser att detta utgör en allvarlig överträdelse av hans grundläggande rättigheter 
och ett illustrativt fall av diskriminerande behandling på grund av funktionshinder. Han 
uppmanar därför Europaparlamentet att ingripa.

Sammanfattning av framställning 609/2008

Framställaren, som är född med ett funktionshinder, har varit inblandad i en trafikolycka som 
har fått svåra följder för hans hälsa. Framställaren meddelade sitt försäkringsbolag att han 
blivit oförmögen att arbeta till följd av skadan och bad om ersättning i enlighet med den 
försäkring som han har tecknat. Försäkringsbolaget vägrade emellertid att betala ersättning 
med hänvisning till framställarens funktionshinder. Framställaren anser att detta utgör en 
allvarlig överträdelse av hans grundläggande rättigheter och ett illustrativt fall av 
diskriminerande behandling på grund av funktionshinder. Han uppmanar därför 
Europaparlamentet att ingripa med hänvisning till rådets direktiv 2000/78/EG om en allmän 
ram för likabehandling samt domstolens senaste domslut om ogiltigförklarande av avtal som 
innebär diskriminerande behandling på grund av funktionshinder.
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2. Tillåtlighet

Framställning 0142/2006 förklarades tillåtlig den 21 juni 2006. Framställning 0609/2008 
förklarades tillåtlig den 13 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 januari 2007 rörande framställning 142/2006

I. Bakgrund/Sammanfattning av fakta/Historia

Framställaren är född med en sjukdom som påverkar funktionen i hans högra ben och delvis i 
höger arm (cerebral pares). Efter en rad operationer kunde han slutföra gymnasieskolan och 
börja studera vid universitet. Under en vistelse i Grekland 1993 var framställaren inblandad i 
en trafikolycka, där hans vänstra ben skadades allvarligt. Behandlingen tog lång tid, men 
framställaren kunde återuppta sina studier 1995. År 1996 var framställaren emellertid med om 
ytterligare en trafikolycka. Hans bil (som stod stilla vid rött ljus) kördes på bakifrån av en 
annan bil. Till följd av detta fick framställaren en allvarlig nackskada.

Vid ett senare tillfälle (datum har ej angetts) beslutade framställaren att försäkra sig mot 
arbetsoförmåga på grund av funktionshinder.

II. Klagomålet

Den 30 mars 2005 informerade försäkringsbolaget framställaren om att det vägrade försäkra 
framställaren på grund av hans funktionshinder. Framställaren hävdade emellertid att det 
verkliga skälet till hans oförmåga att arbeta inte var sjukdomen, utan trafikolyckan. Han 
klagade även över att personer med funktionshinder automatiskt vägrades försäkring mot 
arbetsoförmåga på grund av funktionshinder, vilket enligt hans åsikt utgjorde en överträdelse 
av deras rätt att ingå avtal.

III. Kommissionens synpunkter på framställarens argument

Frågan under de civilrättsliga förfarandena vid de nationella domstolarna rörde i vilken 
utsträckning framställarens arbetsoförmåga var en följd av själva olyckan och i vilken 
utsträckning de skador han ådrog sig till följd av olyckan förvärrades av sjukdomen. 
Kommissionen konstaterar att detta inte handlar om en nationell lagstiftnings allmänna 
förenlighet med gemenskapens regelverk, utan om hur gemenskapsrätten ska tolkas under 
dessa mycket speciella omständigheter. Enligt direktiv 2000/78/EG om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling är diskriminering på grund av funktionshinder förbjudet, men 
endast i arbetslivet. Framställarens klagomål rör tillgång till tjänster och omfattas därför inte 
av tillämpningsområdet för direktiv 2000/78/EG. Genom direktiv 2004/113/EG genomförs 
principen om likabehandling när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och 
tjänster, men direktivet omfattar endast likabehandling av kvinnor och män (funktionshinder 
nämns inte som en förbjuden diskrimineringsgrund).

IV. Slutsats

Kommissionen anser följaktligen att de fakta och händelser som framställaren redovisar inte 
tyder på en överträdelse av gemenskapsrätten.
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4. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009 rörande 
framställningarna 142/2006 och 609/2008

Eftersom båda framställningar rör samma fråga och har ingetts av samma framställare kan 
kommissionen bara upprepa de slutsatser den redovisade i sitt tidigare meddelande om
framställning 142/2006.

Kommissionen vill även informera utskottet för framställningar om att kommissionen 
den 2 juli 2008 antog ett förslag till ett nytt direktiv om ickediskriminering. Syftet med detta 
förslag, som för närvarande diskuteras i rådet, är att förbjuda diskriminering på grund av 
funktionshinder, ålder, religion eller övertygelse samt sexuell läggning utanför arbetslivet. 
Enligt förslaget kommer diskriminering på dessa grunder att vara förbjuden inom både den 
offentliga och den privata sektorn när det gäller socialt skydd, inklusive social trygghet samt 
hälso- och sjukvård, sociala förmåner, utbildning samt tillgång till och tillhandahållande av 
varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten.


