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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0866/2011, adresată de Peter Mohr, de cetățenie germană, privind 
nerecunoașterea în Belgia a certificatului său de handicap eliberat în Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este cetățean german și are o a doua casă în Belgia. Petiționarul a crezut că poate 
emite pretenții pentru acordarea unei reduceri speciale privind plata impozitului pentru a doua 
casă, pe motiv că acesta suferă de un handicap. Ca dovadă, petiționarul a depus o copie a 
certificatului său german de handicap. Guvernul flamand nu a recunoscut acest certificat, 
întrucât acesta nu a fost eliberat de autoritatea flamandă abilitată în acest sens și a solicitat o 
declarație suplimentară privind handicapul petiționarului. Acesta este de părere că, având în 
vedere că ambele state sunt membre ale UE, un certificat eliberat de autoritatea competentă 
din Germania ar trebui să fie recunoscut și în Belgia. În cazul în care acest lucru nu este 
valabil, petiționarul solicită Parlamentului European să reglementeze această recunoaștere 
reciprocă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Cadrul juridic al UE oferă protecție împotriva discriminării pe motiv de handicap la ocuparea 
forței de muncă, la locul de muncă și în formarea profesională1. În plus, coordonarea 

                                               
1 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității 
de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO L 303, 2.12.2000, p. 16).
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sistemelor sociale este abordată printr-un regulament1 care vizează și transferabilitatea 
beneficiilor legate de handicap. Beneficiile transferabile nu cuprind „prestațiile de tip 
necontributiv” care sunt asigurate de autoritățile naționale, regionale sau locale responsabile 
în statele membre ale acestora.

Acordarea statutului de persoană cu handicap și gestionarea beneficiilor aferente intră în 
competența autorităților naționale, regionale sau locale din statele membre2. Există o varietate 
considerabilă de proceduri și metodologii3. Autoritățile din unele state membre nu atribuie 
statutul de persoană cu handicap, în sine, dar oferă beneficii potrivit necesităților individuale.

Cadrul legal existent al UE nu solicită recunoașterea documentelor de handicap emise de un 
alt stat membru sau de o altă autoritate regională sau locală. În Strategia europeană 2010-2020 
pentru persoanele cu handicap, Comisia recunoaște faptul că există încă multe obstacole care 
împiedică persoanele cu handicap să își exercite pe deplin drepturile fundamentale, inclusiv 
dreptul la libera circulație, dreptul de a alege unde și cum să trăiască. Strategia se angajează să 
susțină activitățile naționale pentru a permite persoanelor cu handicap să se bucure de toate 
avantajele cetățeniei UE4.

Anexa5 la strategie conține o serie de acțiuni concrete care vizează eliminarea obstacolelor din 
calea participării în societate. Aceasta include studierea implicațiilor recunoașterii reciproce a 
cardurilor pentru persoanele cu handicap și a drepturilor conexe; promovarea dialogului între 
statele membre în cadrul Grupului la nivel înalt pentru persoane cu handicap privind 
portabilitatea drepturilor, precum dreptul la asistență personală, și identificarea obstacolelor 
cu care se confruntă persoanele cu handicap în exercitarea drepturilor acestora în calitate de 
cetățeni ai UE, în special privind dreptul la libera circulație și dreptul de ședere.

Concluzii

Comisia consideră că problemele abordate în petiție, și anume acordarea statutului de 
persoană cu handicap și reducerea impozitului pe proprietate, trebuie să intre direct în 
competența autorității din statul membru respectiv, în acest caz „Vlaamse Overheid“.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială.
2 A se vedea si răspunsul oferit de dl Reding, în numele Comisiei la întrebarea parlamentară E-010626/2011.
3 A se vedea studiul finanțat de Comisie: „Definiții ale handicapului în Europa. O analiză comparativă.” 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2088&langId=en.
4 „Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere”, COM(2010) 636 final, pagina 5.
5 SEC(2010)1324.


