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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1301/2011 imressqa minn Manfred Sachse u Brigitte Lindner ta’ 
ċittadinanza Ġermaniża, dwar trattament ta’ persuni b’diżabbiltà parzjali li 
hu allegatament inġust fl-iskema soċjali ta’ Ordni tat-Tobba fil-Ġermanja 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jemmen li r-regoli tal-Ordni ta’ Brandenburg tat-Tobba (Ärzteversorgung) 
dwar l-irtirar ta’ tobba jiddiskriminaw kontra l-membri tal-Ordni li għandhom diżabbiltà 
(parzjali).Il-mara tal-petizzjonant, li hi tabib bħall-petizzjonant innifsu, hi nieqsa mid-
dawl.Skont il-petizzjonant, l-Ärzteversorgung ma tikkunsidrax  id-diżabbiltà tagħha meta 
tiddetermina d-drittijiet tagħha għal pensjoni, għalkemm skemi ta’ pensjoni oħra fil-Ġermanja 
jagħmlu dan.Il-petizzjonant jirreferi dan b’rabta mat-Trattat ta’ Amsterdam u l-Konvenzjoni 
tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà.Hu jemmen li l-Ärzteversorgung għandha 
tadatta r-regoli tagħha.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Marzu 2012.Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

B’mod in ġenerali, id-Direttiva 2000/78/KE tippermetti "diskriminazzjoni indiretta" minħabba 
diżabbiltà jekk dan ikun ġustifikat minn għan leġittimu u l-mezzi jkunu xierqa u meħtieġa (ara 
l-Artikolu (2) (b) tad-Direttiva msemmija hawn fuq).Fir-rigward tad-diżabbiltà, issir 
diskriminazzjini indiretta meta dispożizzjoni li tidher newtrali tqiegħed persuna b’diżabbiltà 
partikolari fi żvantaġġ meta titqabbel ma’ persuni oħra.Id-direttiva nnifisha ma tagħti ebda 
indikazzjoni oħra, la dwar f’liema ċirkostanzi tista’ ssir diskriminazzjoni indiretta u lanqas 
dwar liema għan u mezzi konkreti jistgħu jiġġustifikaw diskriminazzjoni indiretta.
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Il-Ġermanja ttrasponiet id-Direttiva fl-2006 permezz tal-'Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz' (AGG) li ġiet issorveljata mill-Kummissjoni.Bħala riżultat ta’ dan, 
il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li l-liġi nazzjonali ttrasponiet id-Direttiva b'mod 
korrett u komplut.Wara traspożizzjoni korretta u kompluta ta’ direttiva fil-liġi nazzjonali, kull 
kwistjoni legali li mbagħad tinqala’ f’każijiet individwali – bħal f’dan il-każ fir-rigward ta’ 
allegata diskriminazzjoni minħabba diżabbiltà – għandha tiġi ttrattata skont il-liġi nazzjonali u 
quddiem il-qrati nazzjonali.

Qorti nazzjonali jkollha tiċċara u tinterpreta jekk fir-rigward ta’ drittijiet tal-pensjoni ta’ 
tobba, persuni b’diżabbiltà u persuni bla diżabbiltà għandhomx (jew jistgħux) jiġu ttrattati bl-
istess mod jew b’mod differenti, u jekk diskriminazzjoni indiretta tistax tiġi ġustifikata.Jekk 
il-qorti nazzjonali jkollha dubji dwar l-interpretazzjoni tal-liġi tal-UE, il-qorti tirreferi l-każ 
lill-Qorti tal-Ġustizzja. 

Il-Kummissjoni, madankollu, m’għandha ebda kompetenza biex tintervjeni f’każijiet 
individwali jew tagħti interpretazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-liġi nazzjonali f’każijiet 
individwali.  

Barra dan, la t-Trattat ta’ Amsterdam u lanqas il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta’ 
Persuni b’Diżabbiltà ma jagħtu indikazzjonijiet konkreti dwar kif għandhom jiġu ttrattati d-
drittijiet tal-pensjoni ta’ tobba b’diżabbiltà u dawk bla diżabbiltà.

Konklużjonijiet

Fil-fehma tal-Kummissjoni, il-Ġermanja ttrasponiet id-Direttiva b’mod korrett u 
komplut.Għalhekk, il-Kummissjoni m'għandha ebda raġuni biex tintervjeni f'dan il-każ. 


