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Θέμα: Αναφορά 0866/2011, του Peter Mohr, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μη αναγνώριση του γερμανικού πιστοποιητικού αναπηρίας του στο Βέλγιο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι Γερμανός και διαθέτει δεύτερη κατοικία στο Βέλγιο. Ο αναφέρων 
θεωρούσε ότι δικαιούνταν ειδική μείωση φόρου για τη δεύτερη κατοικία του, λόγω της 
αναπηρίας του. Ως απόδειξη αυτής υπέβαλε αντίγραφο του γερμανικού πιστοποιητικού 
αναπηρίας του. Οι φλαμανδικές αρχές δεν αναγνώρισαν το εν λόγω πιστοποιητικό, διότι δεν 
είχε εκδοθεί από την αρμόδια φλαμανδική αρχή και απαίτησαν συμπληρωματική δήλωση σε 
σχέση με την αναπηρία του. Ο αναφέρων είναι της άποψης ότι στην ΕΕ πιστοποιητικό που 
έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή στη Γερμανία πρέπει να αναγνωρίζεται και στο Βέλγιο. 
Καθώς αυτό δεν ισχύει, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει ώστε να 
ρυθμιστεί η εν λόγω αμοιβαία αναγνώριση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ παρέχει προστασία ενάντια στις διακρίσεις λόγω αναπηρίας στους 
τομείς της απασχόλησης, της εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης1. Επιπλέον, ο 
συντονισμός των κοινωνικών συστημάτων προβλέπεται σε κανονισμό2, στον οποίο 

                                               
1 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την 
ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 



PE483.593v01-00 2/2 CM\892913EL.doc

EL

προβλέπεται επίσης και η δυνατότητα μεταφοράς προνομίων σχετικών με τις αναπηρίες. Στα 
μεταφερόμενα προνόμια δεν συγκαταλέγονται οι «μη ανταποδοτικές παροχές», οι οποίες 
χορηγούνται από τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές των εκάστοτε κρατών 
μελών.

Η αναγνώριση της αναπηρίας και η διαχείριση των σχετικών προνομίων είναι ζητήματα που 
εναπόκεινται στις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές κάθε κράτους μέλους1 Υπάρχουν 
σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες.2 Οι αρχές 
ορισμένων κρατών μελών δεν αναγνωρίζουν την αναπηρία καθαυτή αλλά παρέχουν προνόμια 
σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες.

Το υπάρχον νομικό πλαίσιο της ΕΕ δεν απαιτεί την αναγνώριση εγγράφων αναπηρίας που 
εκδόθηκαν από άλλο κράτος μέλος ή άλλη περιφερειακή ή τοπική αρχή. Στη στρατηγική της 
ΕΕ για την αναπηρία 2010-2020, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμα πολλά 
εμπόδια που δεν επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να ασκήσουν πλήρως τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της ελεύθερης κυκλοφορίας και 
της επιλογής του τόπου και του τρόπου ζωής. Η στρατηγική αναλαμβάνει να στηρίξει εθνικές 
δράσεις με στόχο να επιτρέψει στα άτομα με αναπηρία να επωφεληθούν όλων των προνομίων 
που συνεπάγεται η ιθαγένεια της ΕΕ.3

Το παράρτημα4 της στρατηγικής περιέχει μια σειρά ειδικών δράσεων που αποσκοπούν στην 
κατάργηση των εμποδίων στη συμμετοχή στην κοινωνία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: η 
μελέτη των επιπτώσεων που θα έχει η αμοιβαία αναγνώριση των καρτών αναπηρίας και των 
σχετικών δικαιωμάτων· η προώθηση του διαλόγου μεταξύ κρατών μελών στην υψηλού 
επιπέδου ομάδα για την αναπηρία σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων, όπως 
του δικαιώματος σε εξατομικευμένη βοήθεια, και ο εντοπισμός των εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολίτες 
της ΕΕ, κυρίως όσον αφορά το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή φρονεί ότι τα ζητήματα που θίγονται στην παρούσα αναφορά, δηλαδή η 
αναγνώριση της αναπηρίας και οι φορολογικές ελαφρύνσεις στην περιουσία, εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, και στην προκειμένη περίπτωση στην
Κυβέρνηση της Φλάνδρας («Vlaamse Overheid»).

                                                                                                                                                  
29ης Απριλίου 2004 για τον συντονισμό των κοινωνικών συστημάτων.
1 Βλ. επίσης την απάντηση της κας Reding εξ ονόματος της Επιτροπής στην κοινοβουλευτική 
ερώτηση E-010626/2011
2 Βλ. τη μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή: «Ορισμοί της αναπηρίας στην 
Ευρώπη. Μια συγκριτική ανάλυση.» 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2088&langId=en.
3 «Ανανέωση της δέσμευσης για Ευρώπη χωρίς εμπόδια» COM(2010) 636 τελικό, σελίδα 5.
4 SEC(2010)1324.


