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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1301/2011, внесена от Manfred Sachse и Brigitte Lindner, с немско 
гражданство, относно предполагаемото несправедливо отношение към лица 
с частични увреждания в схемата за социално осигуряване на Ордена на 
лекарите в Германия 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията смята, че правилата на бранденбургския Орден на лекарите 
(Ärtzteversorgung) относно пенсионирането на лекарите дискриминира членове на 
Ордена с (частични) увреждания. Съпругата на вносителя на петицията, която също 
като него е лекар, е с нарушено зрение. Според вносителя на петицията, Орденът на 
лекарите (Ärtzteversorgung) не взема предвид нейната инвалидност при определяне на 
пенсионните ѝ права, въпреки че други схеми за пенсионно осигуряване в Германия 
правят това. В тази връзка вносителят на петицията се позовава на Договора от 
Амстердам и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Той смята, че 
Орденът на лекарите (Ärzteversorgung) следва да преработи правилата си.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Като цяло Директива 2000/78/ЕО позволява „непряка дискриминация“ на основание 
увреждане, ако това е оправдано от легитимна цел и средствата са подходящи и 
необходими (виж член 2, буква б) от директивата, цитирана по-горе). По отношение на 
увреждането непряка дискриминация е налице, когато привидно неутрална разпоредба 
поставя лице, което има определено увреждане в особено неблагоприятно положение в 
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сравнение с други лица. Самата директива не предоставя допълнително указание нито 
при какви конкретни обстоятелства е налице непряка дискриминация, нито каква 
конкретна цел и средства биха могли да оправдаят непряката дискриминация.

Германия транспонира директивата в законодателството си през 2006 г .  чрез 
„Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz“ (AGG), върху което Комисията е осъществила 
мониторинг. В резултат на това Комисията заключава, че националното право точно и 
пълно транспонира директивата. След точното и пълно транспониране на дадена 
директива в националното право, всички допълнителни правни въпроси, възникнали в 
отделни случаи, както в настоящия случай, свързан с предполагаемата дискриминация 
въз основа на увреждане, трябва да се разглеждат в съответствие с националното право 
и пред националните съдилища.

Всеки национален съд би трябвало да изясни и да разтълкува дали с оглед на 
пенсионните права на лекарите, хората с или без увреждания трябва (или може) да 
бъдат третирани еднакво или различно и дали непряката дискриминация може да бъде 
оправдана. Ако националният съд има въпроси относно тълкуването на правото на ЕС, 
съдът ще отнесе случая до Съда на Европейските общности. 

Комисията обаче няма правомощия да се намесва в отделни случаи или да предоставя 
тълкуване относно прилагането на националното право в отделни случаи. 

Освен това нито Договорът от Амстердам, нито Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания дават конкретни указания относно това как следва да бъдат 
третирани пенсионните права на лекарите с или без увреждания.

Заключения

Според становището на Комисията Германия е транспонирала директивата точно и 
пълно. Поради това Комисията няма основание за намеса в този случай. 


