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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1344/2011 af Liviu Constantin Chiscariu, rumænsk statsborger, om 
påstået forskelsbehandling af handicappede i EU

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at handicappede, der er bosat i Østrig, ikke betaler vejafgift på de 
østrigske motorveje, hvis de kan fremlægge bevis for, at de har deres bopæl eller faste 
opholdssted i Østrig. Andrageren vil gerne vide, om dette ikke reelt udgør en 
forskelsbehandling af EU-borgere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26 marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

"Artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forbyder 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, og alle borgere i Unionen kan henholde sig til 
denne bestemmelse i anliggender, der falder under EU-rettens materielle anvendelsesområde, 
såsom retten til at færdes og opholde sig frit på en anden medlemsstats område. Denne ret er 
ikke desto mindre underlagt nogle begrænsninger og betingelser i henhold til traktaterne og 
afledt ret. 

Et juridisk spørgsmål magen til det, som andrageren har stillet, er allerede blevet afklaret af 
Den Europæiske Unions Domstol i dennes dom af 1. oktober 2009 (sag C-138/08, Arthur 
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Gottwald mod Bezirkshauptmannschaft Bregenz)1. Sagen drejede sig om en tysk statsborger 
med et tysk handicapbevis, som ikke kunne nyde godt af den østrigske fritagelse for at betale 
vejafgift, som handicappede personer med bopæl eller sædvanligt ophold i Østrig havde fået.

Domstolen udtalte, at selv om en national foranstaltning som den omhandlede østrigske 
foranstaltning resulterer i forskelsbehandling, kan den ikke desto mindre være begrundet i 
objektive almene hensyn, forudsat at de er uafhængige af de berørte personers nationalitet og 
står i rimeligt forhold til det tilstræbte formål. 

Hvad det angår, fandt Domstolen, at såvel fremme af mobilitet og integration for 
handicappede personer som ønsket om at sikre et vist tilknytningsforhold mellem på den ene 
side samfundet i den pågældende medlemsstat og på den anden side den, der er berettiget til 
en ydelse, udgør objektive almene hensyn, som kan begrunde den omhandlede østrigske 
foranstaltning. 

Med hensyn til spørgsmålet om foranstaltningens forholdsmæssighed fandt domstolen, at en 
bopæl eller et sædvanligt opholdssted synes nødvendig for at fastslå tilstedeværelsen af en vis 
grad af integration af de handicappede personer i samfundet i den pågældende medlemsstat. 
Desuden fandt Domstolen, at den østrigske foranstaltning ikke går videre, end hvad der er 
nødvendigt for at opfylde det tilstræbte formål, og den fandt navnlig, på baggrund af de 
østrigske forklaringer under forhandlingen, at en handicappet person, der ganske vist ikke har 
bopæl eller fast opholdssted i Østrig, men i erhvervsmæssigt eller privat øjemed regelmæssigt 
rejser i Østrig, også har ret til at modtage afgiftsvignetten gratis.

På den baggrund fandt Domstolen, at en national retsforskrift, hvorefter gratis 
tilrådighedsstillelse af en årsvignette til landeveje forbeholdes handicappede personer, der har 
bopæl eller sædvanligt ophold i den pågældende medlemsstat, herunder også personer, som 
regelmæssigt rejser til denne medlemsstat i erhvervsmæssigt eller privat øjemed, ikke er i 
strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af nationalitet.

Konklusion

Det fremgår af ovennævnte dom afsagt af Den Europæiske Unions Domstol, at det af 
andrageren rejste anliggende, selv om det kan resultere i forskelsbehandling på grund af 
nationalitet, ikke er i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af nationalitet."

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


