
CM\892913BG.doc PE483.593v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0866/2011, внесена от Peter Mohr, с германско гражданство, 
относно непризнаването в Белгия на неговото свидетелство за управление на 
МПС на инвалид, издадено в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е германски гражданин и притежава второ жилище в Белгия. 
Вносителят на петицията е считал, че може да поиска специално намаление на данъка 
за второто си жилище поради това, че е инвалид. За доказателство той е представил 
копие на своето свидетелство за управление на МПС на инвалид, издадено в Германия. 
Фламандските органи не са признали това свидетелство, тъй като не е издадено от 
компетентния фламандски орган, и са изискали допълнителна декларация относно 
инвалидността на вносителя. Той е на мнение, че в ЕС свидетелство за управление на 
МПС, издадено от компетентния орган в Германия, следва да се признава и в Белгия. 
Ако това все още не е така, той призовава Европейския парламент да гарантира, че ще 
бъде осигурено взаимно признаване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Правната рамка на ЕС предвижда защита срещу дискриминация на основание 
увреждане по отношение на заетостта, професията и професионалното обучение1. 

                                               
1 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16).
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Освен това координирането на социалните системи се урежда от регламент1, който 
също така се отнася до прехвърляемостта на обезщетенията, свързани с инвалидност. 
Прехвърляемите обезщетения не включват „обезщетения, получени без плащане на 
вноски“, които се предоставят от отговорните национални, регионални или местни 
власти в техните държави членки.

Признаването на статута на инвалид и управлението на свързаните с него обезщетения 
са от компетентността на националните, регионалните или местни органи в отделните 
държави членки.2 Съществува значително разнообразие в процедурите и 
методологиите.3 Органите в някои държави членки не признават статута на инвалид, а 
предоставят обезщетения според индивидуалните нужди.

Съществуващата правна рамка на ЕС не изисква признаването на документи за 
инвалидност, издадени от друга държава членка или от друг регионален или местен 
орган. В Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 — 2020 г. 
Комисията признава, че все още има много препятствия, които не позволяват на хората 
с увреждания да упражняват изцяло основните си права, включително правото на 
свободно движение, а именно да избират къде и как да живеят. Стратегията има за цел 
да окаже подкрепа на националните дейности, за да се даде възможност на хората с 
увреждания да ползват всички обезщетения при гражданство в ЕС.4

Приложението5 към Стратегията съдържа редица конкретни действия, насочени към 
премахване на бариерите за участие в обществения живот. Това включва проучване на 
последиците от взаимното признаване на картите за инвалидност и свързаните с тях 
права; насърчаване на диалога между държавите членки в групата на високо равнище 
по проблемите на хората с увреждания относно преносимостта на права, като правото 
на личен асистент и определянето на пречките, пред които са изправени лицата с 
увреждания при упражняване на своите права като граждани на ЕС, по-специално по 
отношение на правото на свободно движение и пребиваване.

Заключения

Комисията счита, че въпросите, разгледани в петицията, а именно признаването на 
статут на инвалид и отстъпките за данък върху недвижимите имоти, попадат в 
изключителната компетентност на съответния орган на държавата членка, в случая 
„Vlaamse Overheid“.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация 
на системите за социално осигуряване.
2 Моля вижте също отговора, даден от г-жа Reding от името на Комисията на парламентарен въпрос E-
010626/2011.
3 Вж. проучване, финансирано от Комисията: „Определения за инвалидност в Европа. Сравнителен 
анализ.“ http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2088&langId=en.
4 „Подновен ангажимент за Европа без бариери“, COM(2010)0636 окончателен, стр. 5.
5 SEC(2010)1324


