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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Vokietijos pilietis, bet turi antrą namą Belgijoje. Peticijos pateikėjas 
tikėjosi, kad gali prašyti specialios mokesčių už antrą namą lengvatos, nes yra neįgalus. 
Neįgalumui įrodyti jis pateikė Vokietijoje išduoto neįgalumo pažymėjimo kopiją. Tačiau 
Flandrijos valdžios institucijos šio pažymėjimo nepripažino, nes jis buvo išduotas ne 
kompetentingos Flandrijos valdžios institucijos, ir pareikalavo papildomų neįgalumo 
įrodymų. Peticijos pateikėjas mano, kad Europos Sąjungoje kompetentingos Vokietijos 
valdžios institucijos išduotas pažymėjimas turėtų būti pripažintas ir Belgijoje. Jei taip dar 
nėra, peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento pasirūpinti, kad būtų nustatyta abipusio 
pripažinimo tvarka.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„ES teisinėje sistemoje įtvirtinta apsauga nuo diskriminacijos dėl neįgalumo užimtumo, 
profesinėje ir profesinio mokymo srityse1 Be to, socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
klausimas nagrinėjamas reglamente2, kuriame taip pat nagrinėjamas su neįgalumu susijusių 

                                               
1 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 
srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000 12 2, p. 16).
2 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl 



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

LT

išmokų perkeliamumo klausimas. Prie perkeliamų išmokų nepriskiriamos „neįmokinės 
išmokos“, kurias teikia atsakingos valstybių narių nacionalinės, regioninės ar vietos valdžios 
institucijos.

Atskirų valstybių narių nacionalinės, regioninės ar vietos valdžios institucijos suteikia 
neįgalumo statusą ir tvarko susijusias išmokas1. Taikoma tvarka ir metodai yra pakankamai 
skirtingi2. Kai kuriose valstybėse narėse valdžios institucijos nesuteikia konkretaus neįgalumo 
statuso, bet teikia išmokas pagal individualius poreikius.

Pagal galiojančią ES teisinę sistemą nereikalaujama pripažinti kitos valstybės narės ar kitos 
regioninės ar vietos valdžios institucijos išduotų neįgalumo dokumentų. ES 2010–2020 m. 
neįgalumo strategijoje Komisija pripažįsta, kad vis dar yra daug kliūčių, užkertančių kelią 
neįgaliems asmenims visapusiškai naudotis savo pagrindinėmis teisėmis, įskaitant laisvo 
judėjimo teisę, teisę pasirinkti, kur ir kaip gyventi. Strategijoje numatoma remti nacionalinius 
veiksmus, kuriais siekiama sudaryti sąlygas neįgaliems asmenims naudotis visais ES 
pilietybės teikiamais pranašumais3. 

Strategijos priede4 išvardijami įvairūs konkretūs veiksmai, kuriais siekiama pašalinti 
dalyvavimo visuomenės gyvenime kliūtis. Šie veiksmai apima neįgalumo pažymėjimų ir 
susijusių teisių abipusio pripažinimo padarinių išnagrinėjimą, valstybių narių dialogo 
Neįgalumo aukšto lygio darbo grupėje dėl teisių, kaip antai teisės į asmeninę pagalbą, 
perkeliamumo skatinimą ir kliūčių, su kuriomis susiduria neįgalūs asmenys naudodamiesi 
savo, kaip ES piliečių, teisėmis, nustatymą, ypač kalbant apie laisvo judėjimo teisę ir teisę į 
gyvenamosios vietos pasirinkimą.

Išvados

Komisijos manymu, peticijoje keliami klausimai, ypač dėl neįgalumo statuso suteikimo ir 
nuosavybės mokesčio atskaitos, priskiriami tiesioginei atitinkamos valstybės narės institucijos 
(šiuo atveju – Vlaamse Overheid) kompetencijai.“

                                                                                                                                                  
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo.
1 Taip pat žr. V. Reding Komisijos vardu pateiktą atsakymą į parlamentinį klausimą Nr. E-
010626/2011.
2 Žr. Komisijos finansuotą tyrimą „Neįgalumo apibrėžtys Europoje. Lyginamoji analizė“. 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2088&langId=en.
3 „Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“, COM(2010) 636 final, p. 5.
4 SEC(2010) 1324


