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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1301/2011, των Manfred Sachse και Brigitte Lindner, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη άνιση μεταχείριση ατόμων με μερική 
αναπηρία στο πλαίσιο των ρυθμίσεων κοινωνικής ασφάλισης ενός Ταμείου 
Ασφαλίσεως Ιατρών στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι στις ρυθμίσεις του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιατρών (Ärzteversorgung) 
του Βρανδεμβούργου αναφορικά με τη συνταξιοδότηση ιατρών, γίνεται διάκριση σε βάρος 
των μελών του με (μερική) αναπηρία. Η σύζυγος του αναφέροντος, η οποία είναι γιατρός, 
όπως και ο αναφέρων, αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το 
εν λόγω ασφαλιστικό ταμείο (Ärtzteversorgung) δεν λαμβάνει υπόψη την αναπηρία της 
συζύγου του κατά τον καθορισμό των συνταξιοδοτικών της δικαιωμάτων, σε αντίθεση με ό,τι 
ισχύει στο πλαίσιο άλλων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων στη Γερμανία. Ο αναφέρων 
παραπέμπει εν προκειμένω, μεταξύ άλλων, στη Συνθήκη του Άμστερνταμ και στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Θεωρεί ότι το εν λόγω 
ασφαλιστικό ταμείο (Ärzteversorgung) οφείλει να προβεί σε προσαρμογή των ρυθμίσεών 
του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Σε γενικές γραμμές, βάσει της οδηγίας 2000/78/ΕΚ προβλέπεται η εισαγωγή «έμμεσης 
διάκρισης» για λόγους αναπηρίας αν αυτό δικαιολογείται από ένα θεμιτό στόχο και τα μέσα 
για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία (βλ. άρθρο 2, στοιχείο β της
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προαναφερθείσας οδηγίας). Όσον αφορά την αναπηρία, συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια 
εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη προκαλεί μειονεκτική μεταχείριση ενός προσώπου με μια 
ορισμένη ειδική ανάγκη σε σχέση με άλλα άτομα. Η οδηγία αυτή καθαυτή δεν διευκρινίζει 
περαιτέρω ούτε τις συγκεκριμένες περιστάσεις υπό τις οποίες συντρέχει έμμεση διάκριση 
ούτε τον σκοπό και τα μέσα που θα ήταν ικανά να δικαιολογήσουν μια έμμεση διάκριση.

Η Γερμανία μετέφερε την οδηγία το 2006 στο εθνικό της δίκαιο με τον γενικό νόμο περί ίσης 
μεταχείρισης (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), υπό την παρακολούθηση της 
Επιτροπής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω εθνικός 
νόμος μετέφερε την οδηγία ορθά και ολοκληρωμένα. Μετά την ορθή και ολοκληρωμένη 
μεταφορά μιας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, οποιαδήποτε περαιτέρω ερωτήματα νομικής 
φύσεως προκύπτουν σε μεμονωμένες υποθέσεις –όπως στην προκειμένη περίπτωση σχετικά 
με την εικαζόμενη εισαγωγή διακρίσεων λόγω αναπηρίας– πρέπει να εξετάζονται βάσει του 
εθνικού δικαίου και ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Ένα εθνικό δικαστήριο καλείται να διασαφηνίσει και να ερμηνεύσει αν, όσον αφορά τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ιατρών, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα χωρίς αναπηρία 
πρέπει (ή μπορούν) να τυγχάνουν ίδιας ή διαφορετικής μεταχείρισης, καθώς και αν μπορεί να 
δικαιολογηθεί η έμμεση διάκριση. Αν το εθνικό δικαστήριο έχει αμφιβολίες ως προς την 
ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ, τότε θα παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να παρεμβαίνει σε μεμονωμένες υποθέσεις ή να 
παρέχει ερμηνεία σχετικά με την εφαρμογή του εθνικού δικαίου σε μεμονωμένες υποθέσεις.  

Επιπλέον, ούτε στη Συνθήκη του Άμστερνταμ ούτε και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία διευκρινίζεται περαιτέρω ο τρόπος 
αντιμετώπισης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ιατρών με αναπηρία και των ιατρών 
χωρίς αναπηρία.

Συμπεράσματα

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η Γερμανία έχει μεταφέρει ορθά και ολοκληρωμένα την 
οδηγία στο δίκαιό της. Επομένως, η Επιτροπή δεν έχει λόγους να παρέμβει στην εν λόγω 
υπόθεση. 


