
CM\907428MT.doc PE684.366v04-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

27.6.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0142/2006 imressqa minn  Wasilios Katsoulis, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża rigward id-diskriminazzjoni minn kumpaniji tal-
assigurazzjoni Ġermaniżi kontra persuni b’diżabilità

Petizzjoni Nru 0609/2008, imressqa minn Wasilios Katsoulis, ta' 
nazzjonalità Griega rigward diskriminazzjoni minn kumpaniji tal-
assigurazzjoni Ġermaniżi kontra persuni b’diżabilità u s-sentenza l-iktar 
reċenti tal-Qorti rigward l-invalidità ta’ kuntratti li fihom klawżoli 
diskriminatorji abbażi tad-diżabilità

1. Sommarju tal-petizzjoni 0142/2006

Il-petizzjonant, li twieled b’diżabilità (paraliżi ċerebrali infantili), kien involut f’żewġ 
inċidenti tat-traffiku fl-1993 u l-1996 rispettivament, li affettwawlu saħħtu b’mod serju. Fl-
2004, huwa informa lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħu li ma kienx għadu kapaċi jaħdem 
bħala riżultat ta’ korriment u għaldaqstant applika għall-benefiċċji tal-qgħad skont it-termini 
tal-kuntratt tal-assigurazzjoni. Il-kumpanija tal-assigurazzjoni, madankollu, irrifjutat li tħallas 
il-benefiċċju fuq il-bażi tad-diżabilità tal-petizzjonant. Il-petizzjonant iqis din il-ħaġa bħala 
ksur flagranti tad-drittijiet fundamentali tiegħu u eżempju ċar ta’ diskriminazzjoni minħabba 
diżabilità. Għaldaqstant qed jitlob azzjoni mill-Parlament Ewropew.

Sommarju tal-petizzjoni 0609/2008

Il-petizzjonant twieled b’diżabilità u aktar tard kien involut f’inċident tat-traffiku li affettwa 
lil saħħtu serjament. Sussegwentement, informa lill-kumpanija tal-assigurazzjoni li hu ma 
setax jaħdem minħabba l-korriment li kellu u għalhekk applika għal benefiċċju tal-qgħad 
skont it-termini tal-polza tal-assigurazzjoni. Il-kumpanija tal-assigurazzjoni rrifjutat l-
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applikazzjoni tiegħu minħabba d-diżabilità tiegħu. Il-petizzjonant iqis li dan huwa ksur serju 
tad-drittijiet fundamentali tiegħu u diskriminazzjoni sfaċċata abbażi tad-diżabilità. 
B’referenza għad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE li tistabilixxi qafas ġenerali għall-
ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol u s-sentenza l-aktar riċenti tal-Qorti rigward 
l-invalidità tal-kuntratti li għandhom dispożizzjonijiet li jiddiskriminaw minħabba d-
diżabilità, il-petizzjonant qed jitlob l-għajnuna tal-Parlament Ewropew. 

2. Ammissibilità

0142/2006 Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta' Ġunju 2006. 0609/2008 Iddikjarata ammissibbli 
fit-13 ta’ Ottubru 2008. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007 għal 142/2006

I. Sfond/Sommarju tal-fatti/Storja
Il-petizzjonant twieled b’marda li taffetwa l-funzjonalità ta’ riġlu l-leminija u b’mod parzjali 
driegħu l-leminija (Ger. Cerebralparese). Wara sensiela ta’ operazzjonijiet, l-applikant kien 
kapaċi jtemm b’suċċes l-edukazzjoni sekondarja u jmur l-università. Fl-1993, matul żjara fil-
Greċja, il-petizzjonant kellu inċident tat-traffiku fejn korra b’mod serju f’riġlu x-xellugija. It-
trattament ħa ammont konsiderevoli ta’ żmien imma fl-1995 il-petizzjonant kien kapaċi 
jkompli l-istudji tiegħu. Madankollu, fl-1996 il-petizzjonant kellu inċident ieħor tat-traffiku. 
Il-karozza tiegħu (wieqfa minħabba d-dawl aħmar) intlaqtet minn karozza oħra minn wara. 
Minħabba f’hekk dak li ressaq il-petizzjoni korra b’mod serju f’għonqu. 

Aktar tard, f’data mhux speċifikata, il-petizzjonant iddeċieda li jassigura ruħu kontra n-nuqqas 
ta’ abilità li jaħdem minħabba l-inkapaċità.

II. L-ilment
Fit-30 ta’ Marzu 2005, il-kumpanija tal-assigurazzjoni infurmat lill-petizzjonant dwar ir-rifjut 
tagħha li tassigurah minħabba d-diżabilità tiegħu. Madankollu, il-petizzjonant afferma li r-
raġuni vera għall-inkapaċità tiegħu ma kinitx il-marda imma l-inċident tat-traffiku. Barra 
minn hekk huwa lmenta li l-persuni b’diżabilità qed ikunu rrifjutati b’mod awtomatiku l-
assigurazzjoni kontra n-nuqqas ta’ abilità li jaħdmu minħabba l-inkapaċità u l-libertà tagħhom 
tal-kuntratt tinkiser minħabba f’hekk. 

III. Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-argumenti mressqa fil-petizzjoni
Matul proċeduri ċivili quddiem il-qrati nazzjonali, is-suġġett tal-litigazzjoni kien dwar kemm 
l-inkapaċità tal-petizzjonant li jaħdem kienet riżultat tal-inċident innifsu u kemm il-korriment 
tal-inċident kien tkabbar minħabba l-marda tiegħu. Il-Kummissjoni tosserva li din mhijiex 
kwistjoni ta’ kompatibilità ġenerali tal-liġi nazzjonali mal-acquis imma kwistjoni dwar l-
interpretazzjoni tagħha taħt dawn iċ-ċirkustanzi speċifiċi. Id-Direttiva 2000/78/KE li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, 
tipprojbixxi d-diskriminazzjoni minħabba d-diżabilità imma fl-impjieg u x-xogħol biss. L-
ilment ta’ dak li ressaq il-petizzjoni huwa rigward l-aċċess għas-servizzi u għaldaqstant jaqa’ 
barra mill-ambitu tad-Direttiva 2000/78/KE. Id-Direttiva 2004/113/KE timplimenta l-
prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija 
u servizzi imma bejn l-irġiel u n-nisa biss (id-diżabilità ma tissemmiex bħala raġuni pprojbita 
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għad-diskriminazzjoni). 

IV. Konklużjoni
Għalhekk jidher, li l-fatti u l-avvenimenti ppreżentati mill-petizzjonant, ma jurux ksur tal-liġi 
tal-Komunità. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009. għal 142/2006 & 609/2008

Minħabba li ż-żewġ petizzjonijiet jittrattaw l-istess kwistjoni u tressqu mill-istess 
petizzjonant, il-Kummissjoni ma tistax ħlief tirrepeti l-konklużjonijiet preżentati fil-
komunikazzjoni tagħha tal-bidu dwar il-petizzjoni 142/2006.

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jista’ jinteressah ukoll il-fatt li l-Kummissjoni, fit-2 ta’ Lulju 
2008 adottat proposta għal Direttiva ġdida kontra d-diskriminazzjoni. Din il-proposta, li 
bħalissa qiegħda tiġi diskussa fil-Kunsill, timmira li tneħħi d-diskriminazzjoni minħabba d-
diżabilità, l-età, ir-reliġjon jew it-twemmin u l-orjentazzjoni sesswali barra x-xogħol. Skont 
din il-proposta, id-diskriminazzjoni minħabba dawk ir-raġunijiet tkun ipprojbita kemm fis-
settur pubbliku kif ukoll f’dak privat fir-rigward tal-protezzjoni soċjali, li tinkludi s-sigurtà 
soċjali u l-kura tas-saħħa, il-vantaġġi soċjali, l-edukazzjoni u l-aċċess għall-prodotti u s-
servizzi u l-forniment ta’ dawn il-prodotti u servizzi li huma disponibbli għall-pubbliku.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Lulju 2010. għal 142/2006 & 609/2008

Dawn il-petizzjonijiet juru l-kwistjoni kumplessa u ferm importanti tal-aċċess għall-
assigurazzjoni. Din il-kwistjoni kienet waħda mir-raġunijiet l-aktar importanti li wasslu għall-
proposta għal direttiva tal-Kummissjoni bl-għan li tiġi pprojbita d-diskriminazzjoni minħabba 
d-diżabilità, l-età, ir-reliġjon jew it-twemmin u l-orjentazzjoni sesswali lil hinn mill-ambjent 
tax-xogħol. Skont din il-proposta, id-diskriminazzjoni minħabba dawk ir-raġunijiet tkun 
ipprojbita kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f’dak privat fir-rigward tal-protezzjoni soċjali, li 
tinkludi s-sigurtà soċjali u l-kura tas-saħħa, il-vantaġġi soċjali, l-edukazzjoni u l-aċċess għall-
prodotti u s-servizzi u l-forniment ta’ dawn il-prodotti u servizzi li huma disponibbli għall-
pubbliku.

Il-proposta ġiet adottata fit-2 ta’ Lulju 2008 u, wara opinjoni favorevoli tal-PE, qed tiġi 
diskussa fil-Kunsill. Il-Kunsill adotta rapport ta’ progress fis-7 ta’ Ġunju 2010 taħt il-
Presidenza Spanjola li ħadet nota ta’ xi avvanzi iżda kkonkludiet ukoll li ma kienx hemm l-
unanimità meħtieġa.

Fid-dawl tal-importanza ta’ din il-kwistjoni u l-potenzjal ekomomiku u l-kisbiet soċjali li 
jirriżultaw jekk jitneħħew l-ostakli fl-aċċess għall-assigurazzjoni, il-Kummissjoni b’mod 
parallel man-negozjati tal-Kunsill nediet Djalogu mal-industrija u l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili dwar l-użu tal-età u d-diżabilità fis-servizzi finanzjarji. Hija wettqet ukoll studju 
dwar il-prattiki tal-fornituri tas-servizzi finanzjarji u l-problemi possibbli ta’ diskriminazzjoni. 
Il-Kummissjoni tispera li ż-żewġ inizjattivi se jikkontribwixxu għal fehim aħjar tal-
kwistjonijiet li hemm fin-nofs u possibilment għall-iskambju tal-aħjar prattiki u / jew miżuri 
ta' awtoregolamentazzjoni tan-negozju. L-istudju se jiġi ppubblikat fis-sajf tal-2010.
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Il-Kummissjoni tapprezza l-kontribuzzjoni tal-petizzjonanti fil-kunstest tal-istudju li 
jakkumpanja d-Djalogu.

6. Risposta tal-Kummissjoni (REV. III), li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012. għall-Petizzjoni 
0142/2006

Matul proċeduri ta’ qorti ċivili fil-qrati nazzjonali, is-suġġett tal-litigazzjoni kien dwar kemm 
l-inkapaċità tal-petizzjonant li jaħdem kienet riżultat tal-inċident innifsu u kemm il-korriment 
tal-inċident ġie amplifikat minħabba l-marda. 

Il-kummissjoni tista’ biss ittenni l-kummenti preċedenti tagħha, jiġifieri li dan il-kunflitt 
mhux ikkawżat minħabba l-inkompatbilità allegata bejn il-liġi nazzjonali u l-acquis jew id-
drittijiet fundamentali iżda jikkonċerna biss l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi 
nazzjnonali.

L-ewwel nett, il-liġi tal-UE mhijiex applikabbli. Id-Direttiva 2000/78/KE li tistabbilixxi qafas 
ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, tipprojbixxi d-
diskriminazzjoni minħabba d-diżabilità imma tapplika fl-impjieg u x-xogħol biss. L-ilment 
tal-petizzjonant jirrigwarda l-aċċess għas-servizzi u għaldaqstant jaqa’ barra mill-ambitu tad-
Direttiva 2000/78/KE. U lanqas id-Direttivi dwar l-Assigurazzjoni1 ma jkopru l-
kundizzjonijiet għall-ħlas tal-benefiċċji tal-assigurazzjoni. 

It-tieni, din il-kwistjoni tikkonċerna biss l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tal-liġi nazzjonali 
skont iċ-ċirkostanzi ferm speċifiċi tal-każ tal-petizzjonant, jiġifieri kif jiġi pprovat liema 
avveniment jew sitwazzjoni wassal għall-inkapaċità tal-petizzjonant li jaħdem. Din il-
kwistjoni trid tiġi deċiża mill-qrati nazzjonali.

Konsegwentement, il-fatti ppreżentati mill-petizzjonant, ma jurux ksur tal-liġi tal-UE. 

                                               
1 ĠU L 228, 16.8.1973, p. 3–19,  ĠU L 172, 4.7.1988, p. 1–14,  ĠU L 228, 11.8.1992, p. 1–
23.


