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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 0142/2006,внесена от Wasilios Katsoulis, с германско 

гражданство, относно дискриминация от страна на германски 
застрахователни дружества спрямо хората с увреждания

Петиция 0609/2008, внесена от Wasilios Katsoulis, с гръцко 
гражданство, относно дискриминация на хора с увреждания в 
рамките на германския застрахователен сектор и последното 
решение на Съда, с което се обявяват за недействителни договорите, 
съдържащи дискриминиращи клаузи на основание увреждане 

1. Резюме на петиция 0142/2006

Вносителят, който е роден с увреждане (детска церебрална парализа), е преживял два 
пътни инцидента съответно през 1993 г. и през 1996 г., които са оказали сериозно 
влияние върху здравето му. През 2004 г. той е информирал застрахователното си 
дружество, че е загубил своята работоспособност в резултат на нараняване и съответно 
е подал заявление за обезщетения за безработица съгласно условията на 
застрахователния договор.  Застрахователното дружество обаче е отказало да плати 
обезщетението, като се е позовало на увреждането на вносителя. Вносителят счита, че 
това представлява очевидно нарушаване на основните му права и е явен пример на 
дискриминация на основание увреждане. Той съответно призовава за действия от 
страна на Европейския парламент. 

Резюме на петиция 0606/2008

Вносителят, който има вродено увреждане, е бил участник в пътнотранспортно 
произшествие със сериозни последствия за неговото здраве. Той е информирал 
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застрахователното си дружество, че е загубил своята работоспособност вследствие 
нараняванията и е отправил искане за изплащане на обезщетение за безработица 
съгласно условията на полицата.  Застрахователното дружество е отказало да изплати 
това обезщетение, като се е позовало на увреждането му.  Вносителят смята това за 
сериозно нарушение на основните му права и явен случай на дискриминация на 
основание увреждане.  Вносителят търси намесата на Европейския парламент във 
връзка с Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите и неотдавнашното решение на Съда, с 
което се обявяват за недействителни договорите, съдържащи дискриминиращи клаузи 
на основание увреждане. 

2. Допустимост

0142/2006 Обявена за допустима на 21 юни 2006 г. 0609/2008 Обявена за допустима на 
13 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, 
параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 януари 2007 г. за 142/2006

I. Общи сведения/резюме на фактите/предистория

Вносителят на петицията е роден със заболяване, което е засегнало функционалността 
на десния му крак и част от дясната му ръка (на немски Cerebralparese). След редица 
операции, вносителят успешно е завършил средното си образование и е бил приет в 
университет. През 1993 г., по време на престоя му в Гърция, вносителят е претърпял 
пътен инцидент, при който левият му крак е бил сериозно ранен. Лечението е отнело 
доста продължително време, но през 1995 г. вносителят е продължил обучението си.
През 1996 г. обаче, вносителят е преживял още един пътен инцидент. Колата му (която 
е била спряла на червен светофар) е била ударена отзад. В резултат на този инцидент, 
вносителят е получил сериозно нараняване на врата.

По-късно (датата не е посочена), вносителят е взел решение да се застрахова срещу 
невъзможност да работи поради нетрудоспособност.
II. Жалбата

На 30 март 2005 г. застрахователното дружество е уведомило вносителя за отказа си да 
го застрахова, като се позовава на увреждането му. Но вносителят твърди, че 
истинската причина за нетрудоспособността му не е болестта му, а пътните инциденти.
Освен това, вносителят изразява възмущението си от факта, че на хората с увреждания 
автоматично се отказва застраховка срещу загуба на работоспособност на основание 
невъзможност за изпълнение на служебните задължения и че следователно свободата 
им на договаряне е нарушена.

III. Коментари на Комисията относно доводите в петицията
По време на гражданските производства пред националните съдилища, основният 
разглеждан въпрос е бил до каква степен нетрудоспособността на вносителя е била 
резултат от злополуката и до каква степен нараняванията вследствие на злополуката са 
били засилени от болестта. Комисията отбелязва, че това не е въпрос на обща 
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съгласуваност на националното право с acquis, а е въпрос на тълкуване при тези 
специфични обстоятелства. Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна 
рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите забранява 
дискриминацията на основание увреждане, но единствено във връзка със заетостта и 
професиите. Жалбата на вносителя се отнася за достъп до услуги и следователно 
попада извън обхвата на Директива 2000/78/ЕО. Директива 2004/113/ЕО прилага 
принципа на равно третиране по отношение на достъпа и предоставянето на стоки и 
услуги, но единствено между мъжете и жените (увреждането не е споменато като 
забранено основание за дискриминация).

IV. Заключение
Следователно, изглежда, че фактите и събитията представени от вносителя, не 
разкриват нарушаване на правото на Общността.

4. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г. за 142/2006 и 609/2008

Тъй като и двете петиции се отнасят за един и същ въпрос и са подадени от един 
вносител, Комисията може единствено да заяви отново своите заключения, представени 
по-рано в съобщението й относно петиция 142/2006.

Комисията по петиции може да прояви интерес към факта, че на 2 юли 2008 г. 
Комисията е одобрила предложение за нова директива за защита от дискриминация.
Това предложение, което в момента се обсъжда в Съвета, има за цел да забрани 
дискриминацията въз основа на увреждания, възраст, религия или вяра и сексуална 
ориентация извън работното място. Съобразно това предложение, дискриминацията на 
тези основания ще бъде забранена както в публичния, така и в частния сектор в сферите 
на социална защита, включително социална сигурност и здравеопазване, социални 
привилегии, образование и достъп и снабдяване със стоки и услуги, които са 
обществено достъпни.

5. Отговор от Комисията, получен на 12 юли 2010 г. за 142/2006 и 609/2008

Тези петиции са нагледен пример за сложния и много важен въпрос относно достъпа до 
застраховането. Този въпрос представляваше едно от най-важните основания за 
предложението на Комисията за директива, насочена към забрана на дискриминацията 
въз основа на увреждане, възраст, религия или убеждения и сексуална ориентация 
извън работното място. Съгласно това предложение дискриминацията на такава основа 
ще бъде забранена - както в обществения, така и в частния сектор – по отношение на 
социалната закрила, включително социалната сигурност и здравеопазването, 
социалните придобивки, образованието и достъпа до и предоставянето на стоки и 
услуги, които са на разположение на обществеността.

Предложението беше прието на 2 юли 2008 г. и в настоящия момент, след становище на 
ЕП в негова подкрепа, се обсъжда в Съвета. По време на испанското председателство 
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Съветът прие на 7 юни 2010 г. доклад за напредъка, в който се отбеляза, че е постигнат 
определен напредък, но също така се стига до заключението, че не съществува 
необходимото единодушие.

Предвид важността на този въпрос и потенциалните икономически и социални ползи от 
премахването на пречките пред достъпа до застраховането Комисията, успоредно с 
преговорите, водени от Съвета, започна диалог със секторни организации и 
организации на гражданското общество относно ролята на възрастта и уврежданията 
във финансовите услуги. Тя също така проведе проучване относно практиките на 
доставчиците на финансови услуги и възможните проблеми, свързани с 
дискриминация. Комисията се надява, че двете инициативи ще допринесат за по-добро 
разбиране на разглежданите въпроси и евентуално за обмен на най-добри практики 
и/или мерки за саморегулиране от страна на сектора. Проучването ще бъде 
публикувано през лятото на 2010 г.

Комисията оценява приноса на вносителите на петициите в контекста на проучването, 
съпътстващо диалога.


