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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0142/2006 , depusă de Wasilios Katsoulis, de naționalitate 
germană, privind discriminarea de către societățile germane de asigurări 
față de persoanele cu dizabilități

Petiția nr. 0609/2008 depusă de Wasilios Katsoulis, de naționalitate elenă, 
privind discriminarea față de persoanele cu dizabilități de către sectorul 
german de asigurări și cea mai recentă hotărâre a Curții privind nulitatea 
contractelor care conțin clauze discriminatorii pe motive de dizabilități

1. Rezumatul petiției 0142/2006

Petiționarul, care s-a născut cu o dizabilitate (paralizie cerebrală infantilă), a fost implicat în 
două accidente rutiere în anii 1993 și respectiv 1996, care i-au afectat în mod grav sănătatea. 
În anul 2004, a adus la cunoștința societății sale de asigurări faptul că a devenit inapt de 
muncă ca urmare a unei vătămări și, în consecință, a solicitat indemnizația de șomaj, în 
conformitate cu prevederile contractului de asigurare. Cu toate acestea, societatea de asigurări 
a refuzat să achite indemnizația datorită dizabilității petiționarului. Petiționarul consideră 
acest fapt o încălcare flagrantă a drepturilor sale fundamentale și un exemplu evident de 
discriminare pe motive de dizabilitate. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului 
European să intervină.

Rezumatul petiției 0609/2008

Petiționarul s-a născut cu o dizabilitate și ulterior a fost implicat într-un accident rutier care i-a 
afectat în mod semnificativ sănătatea. Acesta a informat, în consecință, societatea de asigurări 
cu privire la incapacitatea sa de a lucra ca urmare a handicapului său, drept pentru care a 
solicitat ajutor de șomaj în temeiul poliței de asigurare. Societatea de asigurări i-a respins 
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cererea din cauza dizabilității sale. Petiționarul consideră aceasta ca fiind o încălcare gravă a 
drepturilor sale fundamentale și o discriminare evidentă pe motive de dizabilitate. Făcând 
referire la Directiva 2000/78/CE a Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea 
egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă și 
la cea mai recentă hotărâre a Curții privind nulitatea contractelor care conțin clauze 
discriminatorii pe motive de dizabilitate, petiționarul solicită intervenția Parlamentului 
European. 

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0142/2006 declarată admisibilă la 21 iunie 2006. Petiția nr. 0609/2008 declarată 
admisibilă la 13 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 192 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007 pentru petiția nr. 142/2006

I. Informații/Rezumatul faptelor/Istoric
Petiționarul s-a născut cu o afecțiune care i-a afectat funcționalitatea piciorului drept și, în 
mod parțial, a mâinii drepte (Ger. Cerebralparese). În urma unei serii de operații, solicitantul 
a reușit să își finalizeze cu succes studiile liceale și să se înscrie la cursuri universitare. În anul 
1993, pe durata șederii în Grecia, petiționarul a suferit un accident rutier care i-a produs grave 
vătămări ale piciorului stâng. Tratamentul a durat o perioadă considerabilă de timp, dar în 
anul 1995 petiționarul a reușit să își reia studiile. Cu toate acestea, în anul 1996 petiționarul a 
suferit alt accident rutier. Autoturismul acestuia (care staționa la semafor) a fost lovit din 
spate de alt autoturism. În urma acestui accident, petiționarul a suferit o vătămare gravă la 
nivelul gâtului. 

Ulterior, la o anumită dată (dată nemenționată), petiționarul a decis să încheie o asigurare 
împotriva incapacității de muncă.
II. Plângerea

La 30 martie 2005, societatea de asigurări a informat petiționarul cu privire la refuzul acesteia 
de a-l asigura datorită dizabilității. Cu toate acestea, petiționarul a susținut că motivul efectiv 
al incapacității sale nu era afecțiunea acestuia, ci accidentul rutier. În plus, acesta a reclamat 
faptul că persoanelor cu dizabilități li se refuză în mod automat asigurarea împotriva 
incapacității de muncă, ca urmare a incapacității, încălcându-se astfel libertatea contractuală a 
acestora. 

III. Comentariile Comisiei cu privire la argumentele petiției

Pe parcursul acțiunilor civile în justiție derulate în instanțele naționale, aspectul cheie a 
constat în stabilirea gradului în care incapacitatea de muncă a petiționarului era consecința 
accidentului în sine și în ce măsură vătămările ulterioare accidentului au fost amplificate de 
afecțiune. Comisia remarcă faptul că aceasta nu reprezintă o chestiune de compatibilitate 
generală a legislației naționale cu acquis-ul, ci o chestiune legată de interpretarea sa în aceste 
circumstanțe deosebit de specifice. Directiva 2000/78/CE de creare a unui cadru general în 
favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de 
muncă interzice discriminarea pe motive de dizabilitate, dar exclusiv cu privire la încadrarea 
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și ocuparea forței de muncă. Plângerea petiționarului se referă la accesul la servicii și, de 
aceea, nu intră sub incidența Directivei 2000/78/CE. Directiva 2004/113/CE pune în aplicare 
principiul egalității de tratament privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și 
servicii, dar exclusiv cu privire la bărbați și femei (dizabilitatea nu este menționată ca motiv 
interzis de discriminare). 

IV. Concluzii
Prin urmare, rezultă că faptele și evenimentele prezentate de petiționar nu demonstrează o 
încălcare a legislației comunitare. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009, pentru petițiile nr. 142/2006 și 
609/2008

Având în vedere că ambele petiții se referă la același subiect și au fost depuse de același 
petiționar, Comisia nu poate decât să reitereze concluziile prezentate în comunicarea sa 
anterioară referitoare la petiția nr. 142/2006.

De asemenea, Comisia pentru petiții ar putea găsi interesant faptul că o nouă propunere de 
directivă împotriva discriminării a fost adoptată de Comisie la 2 iulie 2008. Această 
propunere, aflată în prezent în curs de examinare de către Consiliu, vizează interzicerea 
discriminării pe motive de dizabilitate, vârstă, religie sau convingeri și orientare sexuală în 
afara locului de muncă. În conformitate cu această propunere, discriminarea bazată pe aceste 
aspecte ar fi interzisă atât în sectorul public, cât și în cel privat în ceea ce privește protecția 
socială, inclusiv securitatea socială și asistența medicală, avantajele sociale, educația, precum 
și accesul la bunurile și serviciile puse la dispoziția publicului.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 12 iulie 2010, pentru petițiile nr. 142/2006 și 609/2008

Aceste petiții constituie exemplificări ale complexei și importantei chestiuni a accesului la 
serviciile de asigurări. Această chestiune a constituit unul din cele mai importante temeiuri 
pentru propunerea Comisiei, care vizează interzicerea discriminării pe motive de dizabilitate, 
vârstă, religie sau convingeri și orientare sexuală în afara locului de muncă. În conformitate 
cu această propunere, discriminarea bazată pe aceste aspecte ar fi interzisă atât în sectorul 
public, cât și în cel privat în ceea ce privește protecția socială, inclusiv securitatea socială și 
asistența medicală, avantajele sociale, educația, precum și accesul la bunurile și serviciile puse 
la dispoziția publicului.

Propunerea a fost adoptată la 2 iulie 2008 și, în prezent, în urma unui aviz favorabil al 
Parlamentului European, este discutată în cadrul Consiliului. La 7 iunie 2010, în timpul 
Președinției spaniole, Consiliul a adoptat un raport privind progresele înregistrate, care a luat 
act de anumite progrese, dar a conchis, de asemenea, că nu era întrunită unanimitatea 
necesară.

Ținând seama de importanța acestei chestiuni și de potențialele beneficii economice și sociale 
pe care le-ar aduce înlăturarea obstacolelor din calea accesului la serviciile de asigurări, 
Comisia a lansat, în paralel cu negocierile cu Consiliul, un dialog cu sectorul asigurărilor și cu 
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organizațiile societății civile cu privire la utilizarea vârstei și a dizabilității în serviciile 
financiare. Comisia a mai efectuat și un studiu cu privire la practicile furnizorilor de servicii 
financiare și eventualele probleme legate de discriminare. Comisia speră că ambele inițiative 
vor contribui la o mai bună înțelegere a chestiunilor în discuție, precum și, eventual, la un 
schimb de bune practici și/sau măsuri de autoreglementare de către sectorul în cauză. Studiul 
va fi publicat în vara anului 2010.

Comisia apreciază contribuția petiționarilor în contextul studiului care însoțește dialogul.

6. Răspunsul Comisiei (REV. III), primit la 27 iunie 2012, pentru petiția nr. 0142/2006

Pe parcursul acțiunilor civile în justiție, derulate în instanțele naționale, aspectul cheie a 
constat în stabilirea gradului în care incapacitatea de muncă a petiționarului era consecința 
accidentului în sine și în ce măsură consecințele accidentului au fost amplificate de afecțiune. 

Comisia nu poate decât să repete comentariile sale precedente, și anume faptul că acest
conflict nu este cauzat de presupusa incompatibilitate a legislației naționale cu acquis-ul sau 
cu drepturile fundamentale, ci se referă numai la interpretarea și aplicarea legislației naționale.

În primul rând, legislația UE nu se aplică. Directiva 2000/78/CE de creare a unui cadru 
general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea 
forței de muncă interzice discriminarea pe motive de dizabilitate, dar se referă exclusiv la 
încadrarea și ocuparea forței de muncă. Plângerea petiționarului se referă la accesul la servicii 
și, de aceea, nu intră sub incidența Directivei 2000/78/CE. Este și cazul condițiilor de 
acoperire prevăzute de directivele1 privind asigurările, care se referă la plățile prestațiilor de 
asigurare. 

În al doilea rând, acest caz se referă numai la aplicarea și interpretarea legislației naționale, 
având în vedere împrejurările foarte specifice ale cazului petiționarului, și anume modalitatea 
de a dovedi care eveniment sau situație a cauzat incapacitatea de muncă. Instanțele naționale 
sunt în măsură să se pronunțe cu privire la acest aspect.

În consecință, faptele prezentate de petiționar nu demonstrează o încălcare a legislației UE. 

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


