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Temats: Lūgumraksts Nr. 1301/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgie Manfred 
Sachse un Brigitte Lindner, par Vācijas ārstu sociālās arodapdrošināšanas 
sistēmas iespējamo nevienlīdzīgo attieksmi pret cilvēkiem ar daļēju 
invaliditāti 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Brandenburgas ārstu arodapdrošināšanas pensiju 
noteikumi (Ärtzteversorgung) ir diskriminējoši attiecībā pret arodapdrošināšanas sistēmas 
biedriem, kuriem ir (daļēja) invaliditāte. Lūgumraksta iesniedzēja sieva, pēc profesijas arī 
ārste, ir redzes invalīde. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto, arodapdrošināšanā, 
nosakot pensiju tiesības, nav ņemta vērā viņas invaliditāte, bet citu Vācijas pensijas sistēmu 
ietvaros tas tiek ņemts vērā. Lūgumraksta iesniedzējs šajā sakarā atsaucas uz Amsterdamas 
līgumu un ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Viņš uzskata, ka 
arodapdrošināšanas noteikumi ir jāpielāgo.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 21. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Būtībā Direktīva 2000/78/EK atļauj „netiešu diskrimināciju” invaliditātes dēļ, ja tas ir 
attaisnots ar leģitīmu mērķi un līdzekļi ir pienācīgi un vajadzīgi (skat. iepriekš minētās 
direktīvas 2. panta b) punktu). Attiecībā uz invaliditāti netiešā diskriminācija notiek tad, kad 
acīmredzami neitrāla noteikuma dēļ persona atrodas konkrētā nelabvēlīgā situācijā 
salīdzinājumā ar citu personu. Direktīvā nav sniegta nekāda papildu norāde nedz par to, kādos 
konkrētos apstākļos netiešā diskriminācija varētu notikt, nedz arī par to, kāds konkrēts mērķis 
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un līdzekļi varētu attaisnot netiešu diskrimināciju.

Vācija ir transponējusi šo direktīvu 2006. gadā ar Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, un 
tas notika Komisijas pārraudzībā. Tā rezultātā Komisija secināja, ka ar šo tiesību aktu 
direktīva ir transponēta pareizi un pilnībā. Pēc tam, kad direktīva ir pareizi un pilnībā 
transponēta valsts tiesību aktos, visi turpmākie juridiskie jautājumi, kas rodas atsevišķos 
gadījumos — kā šajā gadījumā attiecībā uz iespējamu diskrimināciju invaliditātes dēļ — ir 
jārisina saskaņā ar valsts tiesību aktiem un valsts tiesās.

Valsts tiesai būtu jānoskaidro un jāinterpretē, vai, ņemot vērā ārstu pensijas tiesības, pret 
personu ar invaliditāti un personu bez invaliditātes ir jāizturas (var izturēties) vienlīdzīgi vai 
atšķirīgi un vai netiešo diskrimināciju var attaisnot. Ja valsts tiesai ir jautājumi par to, kā 
interpretēt ES tiesību aktus, tiesa var nosūtīt lietu Eiropas Savienības Tiesai. 

Komisijai tomēr nav kompetences iejaukties atsevišķos gadījumos vai sniegt interpretāciju 
attiecībā uz valsts tiesību aktu piemērošanu atsevišķos gadījumos.  

Turklāt ne Amsterdamas līgums, ne ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām 
nesniedz skaidras norādes par to, kā būtu jāaplūko ārstu ar invaliditāti pensijas tiesības un 
ārstu bez invaliditātes tiesības.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka Vācija ir pareizi un pilnībā transponējusi direktīvu. Tāpēc Komisijai nav 
pamata iejaukties šajā lietā. 


