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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1301/2011 dėl galimo nevienodo požiūrio į dalinę negalią 
turinčius narius gydytojų sąjungos socialiniuose nuostatuose Vokietijoje, 
kurią pateikė Vokietijos piliečiai Manfred Sachse ir Brigitte Lindner 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad Brandenburgo gydytojų sąjungos (vok. Ärtzteversorgung) 
taisyklių nuostatos dėl gydytojų pensijos yra diskriminacinės (dalinę) negalią turinčių narių 
atžvilgiu. Peticijos pateikėjo žmona, kuri kaip ir peticijos pateikėjas yra gydytoja, turi 
regėjimo negalią. Anot peticijos pateikėjo, nustatydama jos teises į pensiją Ärtzteversorgung
neatsižvelgė į jos turimą negalią, o kitų Vokietijos organizacijų pensijų taisyklėse tai 
numatyta. Peticijos pateikėjas nurodo Amsterdamo sutartį ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją. Peticijos pateikėjo nuomone, Ärtzteversorgung turėtų pakeisti taisykles.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Apskritai pagal Direktyvą 2000/78/EB leidžiama netiesioginė diskriminacija dėl negalios, jei 
tai galima pateisinti teisėtu tikslu, o šio tikslo siekiama atitinkamomis ir būtinomis 
priemonėmis (žr. pirmiau nurodytos direktyvos 2 straipsnio 2 dalies b punktą). Kalbant apie 
negalią, netiesioginė diskriminacija yra akivaizdi tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų 
tam tikrą negalią turintys asmenys patenka į tam tikru atžvilgiu prastesnę padėtį nei kiti 
asmenys. Pačioje direktyvoje papildomai nenurodoma, kokiomis aplinkybėmis netiesioginė 
diskriminacija būtų akivaizdi ir kokiu konkrečiu tikslu bei priemonėmis būtų galima pateisinti 
netiesioginę diskriminaciją.
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Į savo nacionalinę teisę Vokietija perkėlė šią direktyvą 2006 m. Bendruoju įstatymu dėl 
vienodo požiūrio (vok. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), kurio vykdymą stebi 
Komisija. Todėl Komisija padarė išvadą, kad šiuo nacionaliniu įstatymu direktyva yra 
tinkamai ir visiškai perkelta. Tinkamai ir visiškai perkėlus direktyvą į nacionalinę teisę, visus 
tolesnius teisinius klausimus, kylančius atskirais atvejais (kaip ir tariamu diskriminacijos dėl 
negalios atveju), reikia spręsti pagal nacionalinę teisę ir nacionaliniuose teismuose.

Nacionalinis teismas turėtų aiškiau išdėstyti ir išaiškinti, ar, atsižvelgiant į gydytojų teisę į 
pensiją, negalią turintiems ir sveikiems asmenims turi (arba gali) būti sudarytos tokios pačios 
ar skirtingos sąlygos ir ar netiesioginę diskriminaciją galima pateisinti. Jei nacionaliniam 
teismui kyla klausimų dėl ES teisės aiškinimo, teismas perduoda bylą Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui. 

Tačiau Komisija nėra kompetentinga imtis intervencinių veiksmų atskirais atvejais ar pateikti 
nacionalinės teisės taikymo konkrečiais atvejais aiškinimą.

Be to, nei Amsterdamo sutartyje, nei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje konkrečiai 
nenurodoma, kaip turėtų būti traktuojama negalią turinčių ir sveikų gydytojų teisė į pensiją.

Išvados

Komisijos nuomone, Vokietija tinkamai ir visiškai perkėlė direktyvą į nacionalinę teisę. Todėl 
Komisija neturi priežasčių įsikišti sprendžiant šį klausimą.“ 


