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Θέμα: Αναφορά 1344/2011, του Liviu Constantin Chiscariu, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες διακρίσεις υπέρ πολιτών με αναπηρία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι οι πολίτες με αναπηρία που διαμένουν στην Αυστρία δεν 
πληρώνουν οδικά τέλη για τους αυστριακούς αυτοκινητόδρομους, εφόσον μπορούν να 
αποδείξουν ότι συνήθως διαμένουν ή έχουν την κατοικία τους στην Αυστρία. Ο αναφέρων 
διερωτάται κατά πόσον κάτι τέτοιο εισάγει διακρίσεις μεταξύ των πολιτών της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες
(άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.

Το άρθρο 18 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει κάθε 
διάκριση λόγω ιθαγένειας, και όλοι οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να βασίζονται σε αυτή τη 
διάταξη σε καταστάσεις που εμπίπτουν στο ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, 
όπως είναι το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να διαμένουν στο έδαφος άλλων κρατών μελών. 
Αυτό το δικαίωμα υπόκειται ωστόσο σε περιορισμούς και προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στις Συνθήκες και το παράγωγο δίκαιο. 

Νομικό ζήτημα παρόμοιο με αυτό που έθεσε ο αναφέρων είχε ήδη αποσαφηνιστεί από το 
Δικαστήριο στην απόφασή του της 1ης Οκτωβρίου 2009 (υπόθεση C-103/08 Arthur Gottwald 
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κατά Bezirkshauptmannschaft Bregenz1. Η υπόθεση αφορούσε έναν Γερμανό πολίτη κάτοχο 
γερμανικής ταυτότητας αναπηρίας, ο οποίος δεν μπορούσε να επωφεληθεί της αυστριακής 
απαλλαγής από τα διόδια που απολάμβαναν άτομα με αναπηρία που είχαν την κατοικία τους 
ή τη συνήθη διαμονή τους στην Αυστρία. 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι, μολονότι εθνικό μέτρο, όπως το εν λόγω αυστριακό, συνεπάγεται 
σε διαφορετική μεταχείριση, μπορεί ωστόσο να δικαιολογείται από την αντικειμενική 
στάθμιση του δημόσιου συμφέροντος, με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι ανεξάρτητο από την 
εθνικότητα του ενδιαφερόμενου προσώπου και ότι βρίσκεται σε σχέση αναλογίας με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό.

Συναφώς το Δικαστήριο έκρινε ότι η προώθηση της κινητικότητας και της ενσωμάτωσης των 
ατόμων με αναπηρία και η επιθυμία να διασφαλιστεί ένας σύνδεσμος ανάμεσα στην κοινωνία 
του οικείου κράτους μέλους, από τη μία, και τον αποδέκτη ενός ευνοϊκού μέτρου, από την 
άλλη, αποτελούν αντικειμενικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι μπορούν να 
δικαιολογήσουν το εν λόγω αυστριακό μέτρο. 

Όσον αφορά την αναλογικότητα του μέτρου, το Δικαστήριο εκτίμησε ότι ο τόπος κατοικίας ή 
συνήθους διαμονής κρίνεται αναγκαίος για τη στοιχειοθέτηση (της ύπαρξης) ορισμένου 
βαθμού ενσωμάτωσης μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και της κοινωνίας του οικείου 
κράτους μέλους. Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε ότι η αυστριακή ρύθμιση δεν υπερβαίνει το 
αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, ιδιαίτερα υπό το φως των 
εξηγήσεων που έδωσε η αυστριακή κυβέρνηση κατά την επ’ ακροατηρίω συζήτηση, 
σύμφωνα με τις οποίες ένα άτομο με αναπηρία, το οποίο, ενώ δεν έχει την κατοικία του ή τη 
συνήθη διαμονή του στην Αυστρία, μεταβαίνει ωστόσο τακτικά στη χώρα αυτή για 
επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους, δικαιούται επίσης να λάβει δωρεάν το αυτοκόλλητο 
σήμα για το όχημά του.

Επομένως, το Δικαστήριο έκρινε ότι εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι το αυτοκόλλητο 
σήμα ετήσιας ισχύος για τα οχήματα χορηγείται δωρεάν μόνο στα άτομα με αναπηρία που 
έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που μεταβαίνουν τακτικά στο συγκεκριμένο κράτος για 
επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους, δεν παραβιάζει την αρχή της απαγόρευσης των 
διακρίσεων λόγω ιθαγένειας.

Συμπέρασμα

Είναι προφανές από την ως άνω αναφερθείσα απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ότι το θέμα που τέθηκε από τον αναφέροντα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεν σε 
διαφορετική μεταχείριση λόγω ιθαγένειας, πλην όμως δεν παραβιάζει την αρχή της 
απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας.

                                               
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


