
CM\903892HU.doc PE491.044v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30.5.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Manfred Sachse és Brigitte Lindner német állampolgárok által benyújtott 
1301/2011. számú petíció egy német orvosi kamara szociális szabályzatában a 
részleges fogyatékossággal élő személyekkel szembeni állítólagos 
megkülönböztetésről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a Brandenburgse Orde van Artsen (brandenburgi orvosi 
kamara) biztosítójának (Ärzteversorgung) a szabályzatában az orvosok nyugdíjazása 
szempontjából hátrányos megkülönböztetés éri a (részleges) fogyatékossággal élő kamarai 
tagokat. A petíció benyújtójának felesége, aki a petíció benyújtójához hasonlóan szintén 
orvos, gyengén látó. A petíció benyújtójának álláspontja szerint az Ärzteversorgung a 
nyugdíjjogosultság megállapítása során nem veszi tekintetbe ezt a fogyatékosságot, pedig a 
többi németországi nyugdíjszabályozás értelmében ez megtörténik. A petíció benyújtója ezzel 
kapcsolatban az Amszterdami Szerződésre és a Fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményre hivatkozik. Véleménye szerint az Ärzteversorgungnak módosítania 
kellene a szabályzatát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A 2000/78/EK irányelv általában lehetővé teszi a fogyatékosságon alapuló „közvetett 
megkülönböztetést”, amennyiben azt törvényes cél igazolja, valamint megfelelő és szükséges 
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eszközöket alkalmaznak (lásd az említett irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontját). A 
fogyatékosság tekintetében akkor valósul meg a közvetett megkülönböztetés, ha egy 
nyilvánvalóan semleges rendelkezés adott esetben hátrányos helyzetbe hoz egy bármilyen 
fogyatékossággal élő személyt más személyekhez képest. Az irányelv nem nyújt további 
iránymutatást sem arra vonatkozóan, hogy milyen tényleges körülmények között valósul meg 
a közvetett megkülönböztetés, sem arra, hogy mely tényleges célok és eszközök igazolhatják 
a közvetett megkülönböztetést.

Németország 2006-ban ültette át az irányelvet az „Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz” 
(AGG) elnevezésű törvénnyel, amit a Bizottság is figyelemmel kísért. Ennek eredményeként a 
Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az irányelvet helyesen és maradéktalanul 
átültették a nemzeti jogba. Egy irányelvnek a nemzeti jogba történő helyes és maradéktalan 
átültetését követően az egyes esetekben – mint itt a fogyatékosságon alapuló állítólagos 
megkülönböztetés esetében – felmerülő minden további jogi kérdésben a nemzeti jog alapján 
és a nemzeti bíróságok előtt kell eljárni.

A nemzeti bíróságnak kell tisztáznia és értelmeznie azt, hogy az orvosok nyugdíjjogosultsága 
tekintetében egy fogyatékkal élő és egy nem fogyatékkal élő személyt egyformán vagy 
különböző módon kell (vagy lehet) kezelni, valamint hogy a közvetett megkülönböztetés 
igazolható-e. Amennyiben a nemzeti bíróságnak kérdései merülnek fel az uniós jog 
értelmezésével kapcsolatban, az ügyet az Európai Közösségek Bírósága elé utalja. 

A Bizottságnak azonban nincs hatásköre egyéni ügyekbe beavatkozni vagy a nemzeti jog 
egyéni ügyekben történő alkalmazását értelmezni.  

Emellett sem az Amszterdami Szerződés sem a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény nem tartalmaz konkrét utalást arra vonatkozóan, hogy a fogyatékossággal 
élő és a nem fogyatékossággal élő orvosok nyugdíjjogosultságát hogyan kell kezelni.

Következtetések

A Bizottság véleménye szerint Németország helyesen és maradéktalanul átültette az 
irányelvet. Ezért a Bizottságnak nincs jogalapja ahhoz, hogy beavatkozzon az ügyben. 


