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Temats: Lūgumraksts Nr. 0866/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Peter 
Mohr, par viņa Vācijas invalīda apliecības neatzīšanu Beļģijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir vācietis, un viņa otrās mājas ir Beļģijā. Viņš domāja, ka varētu 
pieprasīt īpašu nodokļu samazinājumu attiecībā uz savām otrajām mājām, jo ir invalīds. Kā 
pierādījumu viņš iesniedza savu Vācijas invalīda apliecības kopiju. Flandrijas iestādes 
neatzina šo apliecību, jo to nebija izsniegusi kompetentā Flandrijas iestāde, un pieprasīja 
papildu deklarāciju attiecībā uz viņa invaliditāti. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Eiropas 
Savienībā apliecību, ko izsniegusi kompetentā iestāde Vācijā, vajadzētu atzīt arī Beļģijā. Ja tā 
nav, viņš lūdz Eiropas Parlamentu nodrošināt, ka tiek attiecīgi pieņemti noteikumi par šo 
savstarpējo atzīšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 30. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

ES tiesiskajā regulējumā paredzēta aizsardzība pret diskrimināciju invaliditātes dēļ attiecībā 
uz nodarbinātību, profesiju un profesionālo izglītību1. Turklāt uz sociālo sistēmu 
koordinēšanu attiecas regula2, kurā ietverta arī pabalstu pārvedamība. Pārvedamie pabalsti 

                                               
1 Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei 
pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 883/2004 par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.



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

LV

neietver „no iemaksām neatkarīgus pabalstus”, ko piešķir to dalībvalstu atbildīgās valsts 
līmeņa, reģionālās vai vietējās iestādes.

Invalīda statusa piešķiršana un attiecīgo pabalstu administrēšana ir katras dalībvalsts valsts, 
reģionālo vai vietējo iestāžu pārziņā1. Procedūru un metožu ziņā pastāv ievērojama 
daudzveidība2. Dažās dalībvalstīs iestādes nepiešķir invalīda statusu kā tādu, bet nodrošina 
pabalstus atbilstoši individuālajām vajadzībām.

Spēkā esošajos ES tiesību aktos nav noteikta prasība atzīt invaliditātes dokumentus, kas 
izsniegti citā dalībvalstī vai citā reģionālajā vai vietējā iestādē. ES stratēģijā invaliditātes jomā 
2010.–2020. gadam Komisija atzīst, ka joprojām pastāv vairāki šķēršļi, kas liedz cilvēkiem ar 
invaliditāti pilnvērtīgi izmantot savas pamattiesības, tostarp tiesības brīvi pārvietoties un 
izvēlēties, kur un kā dzīvot. Stratēģijā ietverts atbalsts valstu pasākumiem, kas paredzēti, lai 
sekmētu personu ar invaliditāti spēju saņemt visas priekšrocības, ko sniedz ES pilsonība3.

Stratēģijas pielikumā4 ietvertas vairākas konkrētas darbības, kuru mērķis ir nojaukt šķēršļus 
līdzdalībai sabiedrības dzīvē. Tas ietver: invaliditātes apliecību un līdzvērtīgu dokumentu 
savstarpējas atzīšanas ietekmes izpēti; dialoga sekmēšanu starp dalībvalstīm Invaliditātes 
jautājumu augsta līmeņa grupā attiecībā uz tiesību pārvedamības jautājumu, piemēram, 
tiesībām uz individuālo palīdzību; to šķēršļu noteikšanu, kas traucē personām ar invaliditāti 
viņu ES pilsoņu tiesību izmantošanā, īpaši attiecībā uz tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja izvirzītie jautājumi, proti, invalīda statusa un 
īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršana, ir tiešā attiecīgās dalībvalsts iestādes kompetencē, šajā 
gadījumā — „Vlaamse Overheid”.

                                               
1 Skatīt arī V. Reding Komisijas vārdā sniegto atbildi uz Parlamenta jautājumu E-
010626/2011.
2 Sk. Komisijas finansēto pētījumu „Invaliditātes definīcijas Eiropā: salīdzinoša analīze” 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2088&langId=en
3 „Atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem”, COM(2010) 636 galīgā redakcija, 
5. lpp.
4 SEC(2010) 1324.


