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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója német állampolgár, és Belgiumban található a második lakóhelye. A 
petíció benyújtója azt hitte, hogy különleges kedvezményt kaphat a második lakóhelyét sújtó 
adóból, mivel fogyatékos. Ezt bizonyítandó benyújtotta a fogyatékosságát tanúsító német 
igazolványának másolatát. A flamand hatóság nem fogadta el ezt az igazolványt, mert azt nem 
az illetékes flamand hatóság adta ki, és kiegészítő nyilatkozatot kért a fogyatékosságára 
vonatkozóan. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az EU-ban a németországi illetékes hatóság 
által kiadott tanúsítványt Belgiumban is el kellene fogadni. Amennyiben mégsem ez az eset 
áll fenn, kéri az Európai Parlamentet, hogy gondoskodjon a kölcsönös elismerés 
szabályozásáról.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

Az uniós jogi keret védelmet biztosít a fogyatékosságon alapuló hátrányos 
megkülönböztetéssel szemben a munkavállalás, a foglalkoztatás és a szakképzés területén1. 
                                               
1 A Tanács 2000/78/EK irányelve (2000. november 27.) a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott 
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Ezenfelül a szociális biztonsági rendszerek koordinálása egy konkrét rendelet1 keretében 
történik, amely a fogyatékossághoz kapcsolódó juttatások hordozhatóságával is foglalkozik. A 
hordozható juttatások nem terjednek ki a „nem járulékalapú ellátásokra”, amelyeket az 
illetékes nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok biztosítanak saját tagállamaikban.

A fogyatékosság megállapítása és az ehhez kapcsolódó juttatások kezelése az egyes 
tagállamokon belül a nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok feladata.2 Az eljárások és a 
módszertanok terén jelentős eltérés mutatkozik.3 Néhány tagállamban a hatóságok nem 
állapítják meg magát a fogyatékosságot, hanem az egyéni szükségleteknek megfelelő 
juttatásokat biztosítanak.

A jelenlegi uniós jogi keretrendszer nem követeli meg sem a többi tagállam, sem az egyéb 
regionális vagy helyi hatóságok által kibocsátott, fogyatékosságot tanúsító dokumentumok 
elismerését. A Bizottság a 2010–2020 időszakra szóló európai fogyatékosságügyi stratégiában 
elismeri, hogy továbbra is számos akadály teszi lehetetlenné, hogy a fogyatékos személyek 
teljes mértékben gyakorolni tudják alapvető jogaikat, beleértve a szabad mozgás, valamint a 
szabad lakóhelyválasztás és életvitel jogát. A stratégia elkötelezetten támogatja az arra 
irányuló nemzeti fellépéseket, hogy lehetővé tegyék a fogyatékos személyek számára, hogy 
élvezhessék az uniós polgárságból eredő valamennyi előnyt.4

A stratégia melléklete5 számos konkrét fellépést tartalmaz, amelyek célja a társadalmi életben 
való részvétel előtt álló akadályok felszámolása. Ez magában foglalja a fogyatékos 
igazolványok és a kapcsolódó jogosultságok kölcsönös elismerésével járó következmények 
vizsgálatát, a fogyatékossággal foglalkozó magas szintű csoport keretében a jogok – így a 
személyes segítséghez való jog – hordozhatóságáról folytatott, tagállamok közötti párbeszéd 
előmozdítását, valamint a fogyatékossággal élő személyek által az uniós állampolgárként őket 
megillető jogok – különösen a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog – gyakorlása 
során tapasztalt akadályok azonosítását.

Következtetések

A Bizottság véleménye szerint a petícióban felvetett kérdések – azaz a fogyatékosság 
elismerése és az ingatlanadó-kedvezmény odaítélése – az érintett tagállami hatóság, ebben az 
esetben „Vlaamse Overheid” közvetlen hatáskörébe tartoznak.

                                                                                                                                                  
egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról (HL L 303., 2000.12.02., 16. o.)
1 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról.
2 Lásd a Bizottság nevében Reding asszony által az E-010626/2011. sz. parlamenti kérdésre 
adott választ.
3 Lásd a Bizottság által finanszírozott „Definitions of Disability in Europe. A Comparative 
Analysis” című tanulmányt: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2088&langId=en.
4 „Megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt” (COM(2010) 636 
végleges), 5. oldal.
5 SEC(2010)1324.


