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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1301/2011, którą złożyli Manfred Sachse i Brigitte Lindner (Niemcy) 
w sprawie rzekomo niesprawiedliwego traktowania osób częściowo 
niepełnosprawnych w ramach systemu socjalnego Zakładu Ubezpieczeń dla 
Lekarzy w Niemczech 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że przepisy Brandenburskiego Zakładu Ubezpieczeń dla Lekarzy 
(Ärtzteversorgung) dotyczące emerytur lekarskich dyskryminują (częściowo) ubezpieczone 
w nim osoby niepełnosprawne. Żona składającego, która jest lekarzem tak jak on sam, to 
osoba niedowidząca. Według składającego petycję przy ustalaniu jej prawa do świadczeń 
emerytalnych Ärtzteversorgung nie uwzględnia tej niepełnosprawności, choć jest to brane pod 
uwagę w ramach innych systemów emerytalno-rentowych w Niemczech. W tym kontekście 
składający petycję odnosi się do traktatu z Amsterdamu oraz do Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Uważa on, że Ärzteversorgung powinien 
dostosować swoje przepisy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Ogółem rzecz ujmując, na mocy dyrektywy 2000/78/WE dopuszczalna jest „dyskryminacja 
pośrednia” ze względu na niepełnosprawność, w przypadku gdy jest to uzasadnione zgodnym 
z prawem celem, a środki mające służyć osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne (patrz 
art. 2 lit. b) przedmiotowej dyrektywy). W odniesieniu do niepełnosprawności dyskryminacja 
pośrednia występuje w przypadku, gdy pozornie neutralny przepis może doprowadzić do 
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szczególnej niekorzystnej sytuacji dla osób z daną niepełnosprawnością w stosunku do innych 
osób. W samej dyrektywie nie zamieszczono żadnych dodatkowych wskazówek ani co do 
konkretnych okoliczności, w jakich wystąpiłaby dyskryminacja pośrednia, ani co do 
konkretnego celu i środków, które uzasadniałyby dyskryminację pośrednią.

Niemcy transponowały przedmiotową dyrektywę w 2006 r. poprzez wydanie ustawy 
„Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz” (AGG, ustawa o równym traktowaniu), której 
stosowanie monitoruje Komisja. W konsekwencji Komisja doszła do wniosku, że ta 
dyrektywa została właściwie i w pełni transponowana za pośrednictwem prawa krajowego. Po 
właściwym i pełnym transponowaniu dyrektywy do prawa krajowego wszystkie przyszłe 
wątpliwości natury prawnej pojawiające się w indywidualnych sprawach – w przedmiotowej 
sprawie dotyczące domniemanej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność – muszą 
być rozwiązywane z zastosowaniem prawa krajowego i przed sądami danego kraju.

Sąd krajowy musiałby dokonać wykładni prawa i wyjaśnić, czy w przypadku prawa lekarzy 
do świadczeń emerytalnych osoby niepełnosprawne i pełnosprawne muszą (lub mogą) być 
traktowane w ten sam czy w odmienny sposób, oraz czy można uzasadnić dyskryminację 
pośrednią. Jeśli sąd krajowy ma wątpliwości odnośnie do wykładni prawa UE, kieruje sprawę 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja nie posiada jednak kompetencji do interweniowania w indywidualnych sprawach lub 
dokonywania wykładni prawa w przypadku stosowania prawa krajowego w indywidualnych 
sprawach.

Ponadto ani traktat z Amsterdamu, ani Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych nie zawierają konkretnych wskazówek co do sposobu traktowania prawa 
do świadczeń emerytalnych pełnosprawnych i niepełnosprawnych lekarzy.

Wnioski

W opinii Komisji Niemcy dokonały właściwej i pełnej transpozycji przedmiotowej 
dyrektywy. Komisja nie ma zatem podstaw do podjęcia interwencji w tej sprawie. 


