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Ref.: Petiția nr. 1301/2011, adresată de Manfred Sachse și Brigitte Lindner, de cetățenie 
germană, privind presupusul tratament inechitabil al persoanelor cu handicap 
parțial în cadrul sistemului social al Ordinului Medicilor din Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că normele Ordinului Medicilor din Brandenburg (Ärtzteversorgung) 
cu privire la pensionarea medicilor îi discriminează pe membrii cu handicap (parțial) ai 
Ordinului. Soția petiționarului, care este medic la fel ca petiționarul, are deficiențe de vedere. 
Potrivit petiționarului, Ordinul Medicilor nu ia în considerare handicapul acesteia la stabilirea 
drepturilor sale de pensie, deși alte sisteme de pensii din Germania realizează acest lucru. 
Petiționarul face trimitere în acest sens la Tratatul de la Amsterdam și la Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap. Acesta consideră că Ordinul Medicilor ar trebui să 
își adapteze normele.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

În general, Directiva 2000/78/CE permite „discriminarea indirectă” pe motive de handicap 
dacă această practică este justificată de un obiectiv legitim, iar mijloacele sunt adecvate și 
necesare [a se vedea articolul 2 alineatul (2) litera (b) din directiva menționată anterior]. 
Referitor la handicap, o discriminare indirectă se produce atunci când o dispoziție aparent 
neutră poate avea drept consecință un dezavantaj special pentru persoane cu un anumit 
handicap, în raport cu altă persoană. Directiva nu oferă indicații suplimentare, nici 
circumstanțe concrete în care s-ar putea produce discriminarea indirectă și nici ce obiective 
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sau mijloace ar putea justifica discriminarea indirectă.

Germania a transpus directiva în 2006 prin „Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz” (AGG) 
care a fost monitorizată de Comisie. Prin urmare, Comisia a ajuns la concluzia că legislația 
națională a transpus în mod corect și complet această directivă. În urma transpunerii corecte și 
complete a unei directive în legislația națională, toate aspectele juridice suplimentare proprii 
anumitor cauze – ca cele din cazul de față, cu privire la presupusa discriminare pe motive de 
handicap – trebuie să fie abordate în conformitate cu legislația națională și de către instanțele 
naționale.

O instanță națională trebuie să clarifice și să interpreteze dacă, din punct de vedere al 
drepturilor la pensie ale medicilor, persoanele cu și fără handicap trebuie (sau pot fi) tratate în 
același fel sau în mod diferit și dacă discriminarea indirectă poate fi justificată. Dacă instanța 
națională are întrebări referitoare la interpretarea legislației UE, instanța va înainta cazul 
Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Cu toate acestea, Comisia nu are competența de a interveni sau de a oferi o interpretare 
privind aplicarea legislației naționale în anumite cazuri.

În plus, nici Tratatul de la Amsterdam și nici Convenția ONU privind drepturile persoanelor 
cu handicap nu oferă indicații concrete referitoare la modul în care trebuie tratate drepturile la 
pensie ale medicilor cu și fără handicap.

Concluzii

În opinia Comisiei, Germania a transpus directiva în mod corect și complet. Prin urmare, 
Comisia nu are motive să intervină în acest caz.


