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Tema: Peticija Nr. 0142/2006 dėl Vokietijos draudimo įmonių vykdomos neįgalių 
asmenų diskriminacijos, kurią pateikė Vokietijos pilietis Wasilios 
Katsoulis

Peticija Nr. 0609/2008 dėl Vokietijos draudimo sektoriaus vykdomos 
neįgalių asmenų diskriminacijos ir naujausio Teismo sprendimo dėl 
sutarčių, kuriose yra diskriminuojančių dėl negalios išlygų, negaliojimo, 
kurią pateikė Graikijos pilietis Wasilios Katsoulis

1. Peticijos Nr. 0142/2006 santrauka

Peticijos teikėjas gimė su negalia (vaikų cerebrinis paralyžius), 1993 ir 1996 metais pateko į 
eismo įvykius, kurie rimtai pakenkė jo sveikatai. 2004 m. jis pranešė savo draudimo įmonei, 
kad dėl sužalojimo nebegali dirbti ir atitinkamai pateikė prašymą gauti nedarbo draudimo 
išmokas, kaip numatyta draudimo sutartyje. Tačiau draudimo įmonė atsisakė mokėti išmokas 
dėl to, kad peticijos teikėjas neįgalus. Peticijos teikėjas laiko šį faktą šiukrščiu savo 
pagrindinių teisių pažeidimu ir akivaizdžiu diskriminacijos dėl negalios pavyzdžiu. Taigi jis 
prašo Europos Parlamentą imtis veiksmų.

Peticijos Nr. 0609/2008 santrauka

Peticijos teikėjas gimė su negalia, vėliau pateko į eismo įvykį, kuris itin pakenkė jo sveikatai. 
Taigi jis pranešė draudimo įmonei , kad dėl sužalojimo nebegali dirbti ir atitinkamai pateikė 
prašymą gauti nedarbo draudimo išmokas, kaip numatyta draudimo sutartyje. Draudimo 
įmonė atmetė teikėjo prašymą dėl to, kad jis neįgalus. Peticijos teikėjas mano, kad tai grubus 
jo pagrindinių teisių pažeidimas ir akivaizdi diskriminacija dėl negalios. Jis nurodo Tarybos 
direktyvą 2000/78/EB, nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje 
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bendruosius pagrindus, ir naujausią Teismo sprendimą dėl sutarčių, kuriose yra nuostatų, 
pagal kurias diskriminuojama dėl negalios, negaliojimo, ir prašo Europos Parlamento 
pagalbos. 

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0142/2006 paskelbta priimtina 2006 m. birželio 21 d. Peticija Nr. 0609/2008 
paskelbta priimtina 2008 m. spalio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį.

3. Komisijos atsakymas dėl peticijos Nr. 142/2006, gautas 2007 m. sausio 25 d.

I. „Bendrosios aplinkybės. Faktų santrauka. Istorija
Peticijos teikėjas gimė sirgdamas liga, kuri turėjo įtakos dešinės kojos ir iš dalies dešinės 
rankos funkcijoms (vok. Cerebralparese). Po keleto operacijų pareiškėjas sugebėjo sėkmingai 
įgyti vidurinį išsilavinimą ir įstoti į universitetą. 1993 m., būdamas Graikijoje, pareiškėjas 
patyrė eismo įvykį, dėl kurio buvo labai sužalota jo kairioji koja. Gydymas truko ilgai, bet 
1995 m. peticijos teikėjas galėjo tęsti studijas. Tačiau 1996 m. peticijos teikėjas patyrė kitą 
eismo įvykį. Į jo automobilį (stovėjo degant raudonai šviesai) iš nugaros įvažiavo kitas 
automobilis. Dėl to peticijos teikėjas patyrė rimtą sprando traumą. 

Vėliau (data nenurodoma) peticijos teikėjas nusprendė apsidrausti nuo nedarbingumo dėl 
neįgalumo.
II. Skundas

2005 m. kovo 30 d. draudimo įmonė pranešė peticijos teikėjui apie savo atsisakymą jį 
apdrausti dėl to, kad jis neįgalus. Tačiau peticijos teikėjas pareiškė, kad dabartinė jo 
neįgalumo priežastis buvo ne liga, o eismo įvykis. Be to, jis skundėsi, kad automatiškai 
atsisakoma apdrausti neįgalius asmenis nuo nedarbingumo, o taip pažeidžiama laisvė sudaryti 
sutartį. 

III. Komisijos pastabos dėl peticijos pateikėjo argumentų
Vykstant civiliniam procesui nacionaliniuose teismuose buvo siekiama nuspręsti, kiek 
peticijos teikėjo nedarbingumas buvo eismo įvykio pasekmė ir kiek dėl eismo įvykio patirtos 
traumos padidėjo dėl ligos. Komisija pažymi, kad tai ne bendros nacionalinės teisės atitikties 
acquis klausimas, bet jos interpretavimo klausimas šiomis itin specifinėmis aplinkybėmis. 
Pagal Direktyvą 2000/78/EB, nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje 
bendruosius pagrindus, draudžiama diskriminuoti dėl negalios, tačiau tik užimtumo ir 
profesinėse srityse. Peticijos teikėjo skundas susijęs su galimybe gauti paslaugas, taigi jis 
nepriklauso Direktyvos 2000/78/EB taikymo sričiai. Direktyva 2004/113/EB įgyvendinamas 
vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principas dėl galimybės naudotis prekėmis bei 
paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo, tačiau negalia, kaip draudžiama 
diskriminacijos priežastis, neminima. 

IV. Išvada

Taigi matyti, kad peticijos teikėjo pateikti faktai ir įvykiai neįrodo, jog pažeista Bendrijos 
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teisė. 

4. Komisijos atsakymas dėl peticijų Nr. 142/2006 ir 609/2008, gautas 2009 m. vasario 
20 d.

Kadangi abejose peticijose nagrinėjama ta pati problema ir jas pateikė tas pats peticijos 
teikėjas, Komisija gali tik pakartoti išvadas, pateiktas savo ankstesniame pranešime dėl 
peticijos Nr. 142/2006.

Galbūt Peticijų komitetui taip pat būtų įdomu sužinoti, kad 2008 m. liepos 2 d. Komisija 
patvirtino pasiūlymą dėl naujos nediskriminavimo direktyvos. Šiuo pasiūlymu, dėl kurio 
dabar diskutuojama Taryboje, siekiama uždrausti diskriminaciją dėl negalios, amžiaus, 
religijos ar tikėjimo ir seksualinės orientacijos srityse, nesusijusiose su užimtumu. Pagal šį 
pasiūlymą diskriminacija dėl minėtų priežasčių būtų draudžiama viešajame ir privačiame 
sektoriuose, socialinės apsaugos, įskaitant socialinį draudimą ir sveikatos priežiūrą, socialines 
lengvatas, švietimo srityse ir kalbant apie visuomenei sudaromas galimybes naudotis 
prekėmis bei paslaugomis ir tiekti prekes bei teikti paslaugas.

5. Komisijos atsakymas dėl peticijų Nr. 142/2006 ir 609/2008, gautas 2010 m. liepos 
12 d.

Šiose peticijose pavaizduota sudėtinga ir labai svarbi galimybės pasinaudoti draudimu 
problema. Ši problema buvo viena iš svarbiausių priežasčių, dėl kurių Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl direktyvos, kuria siekiama uždrausti diskriminaciją dėl negalios, amžiaus, 
religijos ar tikėjimo ir seksualinės orientacijos srityse, nesusijusiose su užimtumu. Pagal šį 
pasiūlymą diskriminacija dėl minėtų priežasčių būtų draudžiama viešajame ir privačiame 
sektoriuose, socialinės apsaugos, įskaitant socialinį draudimą ir sveikatos priežiūrą, socialines 
lengvatas, švietimo srityse ir kalbant apie visuomenei sudaromas galimybes naudotis 
prekėmis ir paslaugomis ir tiekti prekes bei teikti paslaugas.

Pasiūlymas buvo priimtas 2008 m. liepos 2 d. ir, EP pateikus palankią nuomonę, dabar yra 
svarstomas Taryboje. 2010 m. birželio 7 d. pirmininkaujant Ispanijai Taryba priėmė pažangos 
ataskaitą, kurioje buvo atkreiptas dėmesys į tam tikrą pažangą, tačiau taip pat buvo padaryta 
išvada, kad reikalingo vieningumo nebuvo.

Atsižvelgdama į šio klausimo svarbą ir galimą ekonominę bei socialinę kliūčių siekiant 
pasinaudoti draudimu pašalinimo naudą, Komisija, greta derybų su Taryba, pradėjo dialogą su 
pramone ir pilietinės visuomenės organizacijomis dėl amžiaus ir negalios naudojimo teikiant 
finansines paslaugas. Ji taip pat atliko finansinių paslaugų teikėjų elgesio ir galimų 
diskriminacijos problemų tyrimus. Komisija tikisi, kad abi iniciatyvos padės geriau suprasti
nagrinėjamas problemas ir galbūt paskatins vykdyti pažangiosios patirties mainus ir (arba) 
įmones taikyti savireguliacijos priemones. Tyrimai bus paskelbti 2010 m. vasarą.

Turėdama mintyje tyrimus, kurie papildo dialogą, Komisija dėkinga už peticijų teikėjų indėlį.

6. Komisijos atsakymas (REV. III) dėl peticijos Nr. 0142/2006, gautas 2012 m. birželio 
27 d.
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Vykstant civiliniam procesui nacionaliniuose teismuose buvo siekiama nuspręsti, kiek 
peticijos teikėjo nedarbingumas buvo eismo įvykio pasekmė ir kiek dėl eismo įvykio patirtos 
traumos padidėjo dėl ligos. 

Komisija gali tik pakartoti savo ankstesnes pastabas, būtent, kad šio konflikto priežastis nėra 
tariamas nacionalinės teisės neatitikimas acquis ar pagrindinėms teisėms, bet tik nacionalinių 
įstatymų interpretavimo ir taikymo klausimas.

Visų pirma, ES teisė netaikytina. Pagal Direktyvą 2000/78/EB, nustatančią vienodo požiūrio 
užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, draudžiama diskriminuoti dėl negalios, 
tačiau tai taikytina tik užimtumo ir profesinėse srityse. Peticijos teikėjo skundas susijęs su 
galimybe gauti paslaugas, taigi jis nepriklauso Direktyvos 2000/78/EB taikymo sričiai. 
Draudimo direktyvose1 taip pat nenurodytos draudimo išmokų mokėjimo sąlygos. 

Antra, tai tik nacionalinės teisės interpretavimo ir taikymo klausimas šiomis itin specifinėmis 
peticijos teikėjo atveju aplinkybėmis, būtent, kaip nustatyti, kuris įvykis ar situacija buvo 
nedarbingumo priežastis. Šį klausimą turi spręsti nacionaliniai teismai.

Taigi, peticijos teikėjo pateikti faktai neįrodo, jog buvo pažeista Bendrijos teisė. 

                                               
1 OL L 228, 1973 8 16, p. 3–19,  OL L 172, 1988 7 4, p. 1–14, OL L 228, 1992 8 11, p. 1–23.


