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Tárgy: A Wasilios Katsoulis német állampolgár által benyújtott 0142/2006. számú petíció 
a német biztosítótársaságok által a fogyatékkal élőkkel szemben tanúsított 
megkülönböztető bánásmódról

A Wasilios Katsoulis görög állampolgár által benyújtott 0609/2008. számú petíció 
a német biztosítási ágazatban a fogyatékkal élő személyek hátrányos 
megkülönböztetéséről és a Bíróságnak a fogyatékosságon alapuló 
megkülönböztetést jelentő rendelkezéseket tartalmazó szerződések 
érvénytelenségéről hozott legutóbbi ítéletéről

1. A 0142/2006. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki fogyatékkal született (infantilis cerebrális parézis), két közlekedési 
balesetet is szenvedett 1993-ban és 1996-ban, amelyek súlyosan érintették egészségét. 2004-
ben tájékoztatta biztosítótársaságát, hogy egy sérülés miatt nem képes tovább dolgozni, és 
ennek megfelelően a biztosítási szerződés feltételei szerint munkanélküli ellátásért 
folyamodott. A biztosítótársaság azonban a petíció benyújtójának fogyatékosságára 
hivatkozva elutasította az ellátások kifizetését. A petíció benyújtója ezt alapvető jogai súlyos 
megsértésének és a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés kirívó példájának tekinti. 
Ezért az Európai Parlament fellépését kéri.

A 0609/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki fogyatékkal született, egy közlekedési baleset áldozatává vált, 
amelynek komoly következményei voltak egészségi állapotára. Ezt követően tájékoztatta a 
biztosítótársaságot arról, hogy sérülése miatt munkaképtelenné vált, és ezért a feltételeknek 
megfelelően munkanélküli ellátásért folyamodott. A biztosítótársaság azonban 
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fogyatékosságára hivatkozva elutasította kérelmét. A petíció benyújtója ezt alapvető jogai 
súlyos megsértésének és a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés kirívó példájának 
tekinti. Ezért a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 
általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK tanácsi irányelv, valamint a Bíróságnak 
a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést jelentő rendelkezéseket tartalmazó szerződések 
érvénytelenségéről hozott legutóbbi ítélete alapján az Európai Parlament beavatkozását kéri. 

2. Elfogadhatóság

A 0142/2006. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. június 21. A 0609/2008. 
számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az 
eljárási szabályzat 192. cikk (4) bekezdése (új 202. cikk (6) bekezdése) értelmében nyújtson 
tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. január 25.

I. Háttér/ Tények összefoglalása/ Előzmények

A petíció benyújtója a jobb lábának és részben a jobb karjának használatára kiható 
betegséggel (németül Cerebralparese) született. Egy sor operációt követően a kérelmező 
sikerrel be tudta fejezni a középiskolát és egyetemre ment. 1993-ban görögországi 
tartózkodása alatt a petíció benyújtója közlekedési balesetet szenvedett, amelynek 
következtében súlyosan megsérült a bal lába. A kezelés meglehetősen sok időt vett igénybe, 
de a petíció benyújtója 1995-ben folytatni tudta tanulmányait. 1996-ban a petíció benyújtója 
azonban ismét közlekedési balesetet szenvedett. Autójába (amely állt a piros lámpánál) 
hátulról belement egy másik autó. Ennek következtében a petíció benyújtója súlyos 
nyaksérülést szenvedett. 

Valamikor később (az időpont nincs meghatározva) a petíció benyújtója elhatározta, hogy 
munkaképtelenné válása miatt munkaképtelenség esetére szóló biztosítást köt.

II. A panasz
2005. március 30-án a biztosítótársaság arról értesítette a petíció benyújtóját, hogy 
elutasította, hogy vele munkaképtelenség esetére szóló biztosítást kössön. A petíció 
benyújtója azonban azt állította, hogy munkaképtelenné válásának tényleges oka nem a 
betegség, hanem a közlekedési baleset volt. Ezenkívül panaszolta, hogy a fogyatékossággal 
élőket automatikusan elutasítják, amikor munkaképtelenné válás miatt munkaképtelenség 
esetére szóló biztosítást akarnak kötni, és így esetükben sérül a szerződéskötési szabadság. 

III. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban
A nemzeti bíróságok előtti polgári eljárások során az volt a kérdés, hogy a petíció 
benyújtójának munkaképtelenné válását milyen mértékben idézte elő maga a baleset, és hogy 
a betegség milyen mértékben erősítette fel a balesetet követő sérüléseket. A Bizottság 
megjegyzi, hogy ez nem a nemzeti jognak a közösségi vívmányokkal való általános 
összeegyeztethetőségével kapcsolatos, hanem az említett sajátos körülmények alapján történő 
értelmezés kérdésének minősül. A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
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bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK 
irányelv tiltja a fogyatékosság alapján történő megkülönböztetést, de csak a foglalkoztatás és 
a munkavégzés során. A petíció benyújtójának panasza a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos, és ezért nem tartozik a 2000/78/EK irányelv hatálya alá. A 2004/113/EK irányelv 
az egyenlő bánásmód elvét az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok 
értékesítése, illetve nyújtása tekintetében ülteti át, de csak a nők és férfiak között (nem tesz 
említést a fogyatékosságról mint amely alapján tilos a megkülönböztetés). 

IV. Következtetés
Ezért úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója által előterjesztett tények és esetek nem utalnak a 
közösségi jog megsértésére.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20. a 142/2006. és 609/2008. petíciókra

Mivel mindkét petíció ugyanazon kérdésekkel foglalkozik, és azokat ugyanazon személy 
terjesztette elő, a Bizottság csak megismételheti a 142/2006. számú petícióval összefüggésben 
közzétett korábbi közleményében foglalt következtetéseket.

A Petíciós Bizottság számára hasznos információként szolgálhat, hogy a Bizottság 2008. 
július 2-án elfogadta a megkülönböztetésmentességről szóló új irányelvre irányuló javaslatot. 
A szóban forgó javaslat – amelynek megvitatása jelenleg folyik a Tanácsban – célja a 
fogyatékosság, az életkor, a vallás vagy meggyőződés, valamint a szexuális irányultság 
alapján történő, munkahelyen kívüli megkülönböztetés megtiltása. A javaslat értelmében az 
említett tényezők alapján történő megkülönböztetés mind a közszférában, mind pedig a 
magánszektorban tiltottá válna a szociális védelem tekintetében, ideértve a szociális 
biztonságot és az egészségügyi ellátást, a szociális juttatásokat, az oktatást, valamint a 
nyilvánosság számára elérhető áruk és szolgáltatások elérhetőségét és biztosítását is.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. július 12. a 142/2006. és 609/2008. petíciókra

Ezek a petíciók a biztosításhoz való hozzáférés összetett és rendkívül fontos kérdését 
demonstrálják. Ez volt az egyik legfontosabb ok a Bizottságnak a fogyatékosság, az életkor, a 
vallás vagy meggyőződés, valamint a szexuális irányultság alapján történő munkahelyen 
kívüli megkülönböztetés megszüntetését célzó irányelvjavaslata mögött. A javaslat 
értelmében az említett tényezők alapján történő megkülönböztetés mind a közszférában, mind 
pedig a magánszektorban tiltottá válna a szociális védelem tekintetében, ideértve a szociális 
biztonságot és az egészségügyi ellátást, a szociális juttatásokat, az oktatást, valamint a 
nyilvánosság számára elérhető áruk és szolgáltatások elérhetőségét és biztosítását is.

A javaslatot 2008. július 2-án elfogadták, és az Európai Parlament támogató véleményét 
követően jelenleg a Tanácsban vitatják meg. A Tanács 2010. június 7-én, a spanyol elnökség 
alatt elfogadott előrehaladási jelentést, amely bizonyos előrelépésekről számolt be, de azt is 
megállapította, hogy az adott időpontban hiányzott az egyhangú támogatottság.

A kérdés fontosságának fényében, és a biztosításhoz való hozzáférés gátjainak lebontásából 
fakadó potenciális gazdasági és társadalmi előnyökre való tekintettel a Bizottság a Tanács 



PE384.366v03-00 4/4 CM\824522HU.doc

HU

tárgyalásaival párhuzamosan párbeszédet indított ipari és civil társadalmi szervezetekkel az 
életkor és a fogyatékosság kezeléséről a pénzügyi szolgáltatások területén. Ezenkívül 
vizsgálatot folytatott a pénzügyi szolgáltatók gyakorlatáról és a megkülönböztetés lehetséges 
eseteiről. A Bizottság reméli, hogy mindkét kezdeményezés hozzá fog járulni a szóban forgó 
téma mélyebb megértéséhez, és talán a bevált gyakorlatok átvételéhez és/vagy az 
önszabályozás elterjedéséhez az üzleti szférában. A tanulmány 2010 nyarán fog megjelenni.

A Bizottság a párbeszédet kísérő tanulmánnyal összefüggésben nagyra értékeli a petíció 
benyújtóinak értékes hozzájárulását.


