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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0866/2011, którą złożył Peter Mohr (Niemcy) w sprawie nieuznawania 
w Belgii jego niemieckiego dokumentu osoby niepełnosprawnej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest Niemcem i posiada w Belgii dom wakacyjny. Składający petycję 
uważał, że może domagać się specjalnej obniżki podatku za dom wakacyjny, ponieważ jest 
osobą niepełnosprawną. Na dowód tego przedłożył niemiecki dokument osoby 
niepełnosprawnej. Władze Flandrii nie uznały tego dokumentu, ponieważ nie został on 
wydany przez właściwy organ flamandzki i zażądały dodatkowej deklaracji w sprawie 
niepełnosprawności składającego petycję. Składający petycję uważa, że w UE dokument 
wydany przez właściwy organ w Niemczech powinien być też uznawany w Belgii. Jeżeli tak 
nie jest, zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o zapewnienie przyjęcia przepisu 
w sprawie wzajemnego uznawania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Ramy prawne UE przewidują ochronę  przed dyskryminacją ze względu na 
niepełnosprawność w odniesieniu do zatrudnienia, pracy i kształcenia zawodowego1. Ponadto 
kwestię koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego reguluje rozporządzenie2, które 

                                               
1Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16).
2Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
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odnosi się do możliwości przenoszenia świadczeń związanych z niepełnosprawnością. 
Możliwe do przenoszenia świadczenia nie obejmują świadczeń nieskładkowych, których 
udzielają przedmiotowo właściwe władze krajowe, regionalne lub lokalne w danym państwie 
członkowskim.

Stwierdzenie niepełnosprawności i zarządzanie związanymi z nim świadczeniami należy do 
kompetencji władz krajowych, regionalnych lub lokalnych w konkretnym państwie 
członkowskim1. W procedurach i metodyce istnieją znaczne rozbieżności2. Władze w 
niektórych państwach członkowskich nie stwierdzają niepełnosprawności jako takiej, ale 
zapewniają świadczenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Na postawie obowiązujących obecnie ram prawnych UE nie ma wymogu uznawania 
dokumentów dotyczących niepełnosprawności wydanych przez inne państwo członkowskie 
albo przez inne władze regionalne lub lokalne. W Europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności 2010–2020 Komisja przyznaje, że wciąż istnieje wiele barier 
uniemożliwiającym osobom dotkniętym niepełnosprawnością pełne korzystanie z ich praw 
podstawowych, łącznie z prawem do swobodnego przepływu osób, tak aby mogły wybrać, 
gdzie i jak chcą żyć. W strategii zwraca się uwagę na wspieranie działań na szczeblu 
krajowym zmierzających do umożliwienia osobom niepełnosprawnym korzystanie ze 
wszystkich przywilejów wynikających z obywatelstwa Unii3.

Załącznik4do strategii zawiera szereg konkretnych działań nakierowanych na zniesienie barier 
utrudniających uczestnictwo w życiu społecznym. Obejmują one analizę skutków 
wzajemnego uznawania kart niepełnosprawności i związanych z nimi uprawnień; 
propagowanie dialogu wśród państw członkowskich w Grupie Wysokiego Szczebla ds. 
Niepełnosprawności dotyczącego możliwości przenoszenia praw, takich jak prawo do 
pomocy osobistej, i określenie problemów, które osoby niepełnosprawne napotykają, 
korzystając z praw obywateli Unii, zwłaszcza w odniesieniu do prawa do swobodnego 
przepływu i pobytu.

Wnioski

Komisja jest zdania, że kwestie podniesione w przedmiotowej petycji, a mianowicie 
stwierdzenie niepełnosprawności i obniżenie podatku od majątku, należą do bezpośredniej 
kompetencji odpowiednich władz państw członkowskich, w tym przypadku do „Vlaamse 
Overheid”.

                                                                                                                                                  
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
1Zob. także odpowiedź na pytanie parlamentarne E-010626/2011 udzieloną w imieniu Komisji przez Viviane 
Reding.
2Zob. ekspertyza finansowana przez Komisję: „Definicje niepełnosprawności w Europie. Analiza 
porównawcza”. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2088&langId=en.
3„Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier”, COM(2010) 636 wersja ostateczna, s. 5.
4SEC(2010)1324.


