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Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1344/2011, внесена от Liviu Constantin Chiscariu, с румънско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация сред гражданите с 
увреждания в рамките на Европейския съюз

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията заявява, че гражданите с увреждания, които живеят в 
Австрия, не заплащат пътните такси за магистралите в Австрия, ако покажат 
доказателство, че живеят постоянно или че обикновено пребивават в Австрия. 
Вносителят на петицията се интересува дали това всъщност не представлява 
дискриминация на жителите на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 Март 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 Юни 2012 г..

Член 18 от Договора за функционирането на Европейския съюз забранява всякаква 
дискриминация, основана на националност, и всички граждани на Съюза могат да се 
осланят на тази разпоредба в ситуации, попадащи в материалния обхват на правото на 
ЕС, като например правото да се движат и пребивават в рамките на територията на 
друга държава членка. При все това въпросното право е предмет на ограничения и 
условия, посочени в Договорите и във вторичното законодателство.

Правен въпрос, подобен на представения от вносителя на петицията, вече беше изяснен 
от Съда на ЕС в решението му от 1 октомври 2009 г. (дело С-103/08 Arthur Gottwald v 
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Bezirkshauptmannschaft Bregenz1. Делото се отнася за германски гражданин, 
притежаващ германска карта за хора с увреждания, който не може да се възползва от 
освобождаване от пътно таксуване в Австрия, предоставено обаче на лица с 
увреждания, които имат местоживеене или обичайно пребиваване в Австрия.

Съдът постанови, че въпреки че национална мярка като въпросната австрийска мярка 
води до различно третиране, тя може да бъде обоснована чрез обективно съображение в 
обществен интерес, при условие че не зависи от националността на засегнатото лице и 
е пропорционална на целта.

В тази връзка Съдът счете, че поощряването на мобилността и интеграцията на хората с 
увреждания, както и желанието да се гарантира, че съществува връзка между 
обществото на съответната държава членка, от една страна, и получателя на облагата, 
от друга страна, може да представлява обективно съображение за обществен интерес, 
което може да оправдае въпросната австрийска мярка.

Що се отнася до пропорционалността на мярката, Съдът счете, че местоживеенето или 
мястото на обичайно пребиваване изглежда необходимо, за да се установи известна 
степен на интеграция между лицата с увреждания и обществото на съответната 
държава членка. Нещо повече, Съдът счете, че австрийската мярка не надвишава 
необходимото за постигане на целта, по-специално в светлината на австрийските 
обяснения, дадени по време на изслушването, а именно, че лице с увреждания, което 
въпреки че няма местоживеене или обичайно пребиваване в Австрия и редовно пътува 
в страната по професионални или лични причини, би имало също така правото да 
получи безплатна винетка за пътуване.

Следователно, Съдът поддържа мнението, че национално правило, което ограничава 
въпроса с безплатната годишна винетка до лицата с увреждания, които имат 
местоживеене или обичайно пребиваване на територията на съответната държава 
членка, включително и лицата, които редовно пътуват в тази държава по 
професионални или лични причини, не нарушава забраната за дискриминация въз 
основа на националност.

Заключение

От горепосоченото решение на Съда на Европейския съюз е очевидно, че въпреки че 
въпросът, поставен от вносителя на петицията, може да доведе до различно третиране 
въз основа на националност, той не нарушава забраната за дискриминация въз основа 
на националност.

                                               
1http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78362&pageIndex=0&doclang=EN&mode=d
oc&dir=&occ=first&part=1&cid=1497782


