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számú petíció az Európai Unióban a fogyatékkal élő személyek állítólagos 
hátrányos megkülönböztetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy az Ausztriában lakóhellyel rendelkező, fogyatékkal 
élő személyek nem fizetnek autópálya-matricát az osztrák autópályák használatkor, ha 
bizonyítani tudják, hogy állandó lakhelyük vagy tartózkodási helyük Ausztriában van. A 
petíció benyújtója azt kérdezi, hogy ez a helyzet nem különbözteti-e meg Unió polgárait.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

„Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikke tilt minden állampolgárságon 
alapuló megkülönböztetést, és minden uniós polgár hivatkozhat erre a rendelkezésre az uniós 
jogalkotás tárgyi hatálya alá tartozó helyzetekben, például egy másik tagállam területén való 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog tekintetében. Erre a jogra ugyanakkor a 
Szerződésekben és a másodlagos jogszabályokban meghatározott korlátok és feltételek 
vonatkoznak.

A petíció benyújtója által felvetett jogi kérdéshez hasonló jogi kérdést az Európai Bíróság 
2009. október 1-jei ítéletében (C-103/08, Arthur Gottwald kontra Bezirkshauptmannschaft 
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Bregenz (bregenzi regionális hatóság))1 már tisztázta. Az ügy felperese egy német rokkantsági 
kártyával rendelkező német állampolgár volt, aki egy útdíjjal kapcsolatban nem tudta 
kihasználni azt az osztrák mentességet, amelyet fogyatékkal élő, Ausztriában lakóhellyel vagy 
szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyeknek biztosítanak. 

A bíróság megállapította, hogy bár egy olyan nemzeti intézkedés, mint a szóban forgó osztrák 
intézkedés, egyenlőtlen elbánást eredményez, ez a közérdek objektív figyelembevételével 
mégis indokolható, feltéve, hogy az érintett személy állampolgárságától független, és az elérni 
kívánt céllal arányos.

E tekintetben a Bíróság megállapította, hogy a fogyatékkal élő személyek mobilitásának és 
integrációjának előmozdítása, valamint az annak biztosítására irányuló óhaj, hogy kapcsolat 
legyen az érintett tagállam társadalma és a kedvezményben részesülő személy között, a 
közérdek olyan objektív figyelembe vételét képezik, amely képes indokolni a szóban forgó 
osztrák intézkedést.

Az intézkedés arányossága tekintetében a Bíróság megállapította, hogy a lakóhely vagy 
szokásos tartózkodási hely szükséges a fogyatékkal élők és az érintett tagállam társadalma 
közötti bizonyos fokú integráció bizonyítása érdekében. A Bíróság megállapította továbbá, 
hogy az osztrák intézkedés nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket, különösen a 
meghallgatás során adott osztrák magyarázat fényében, amely szerint egy fogyatékkal élő 
személynek, aki bár Ausztriában nem rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási 
hellyel, de szakmai vagy személyes okokból rendszeresen utazik az országban, ugyanúgy joga 
lenne ingyenesen megkapni az autópálya-matricát.

Következésképpen a Bíróság megállapította, hogy az a nemzeti rendelkezés, amelynek 
értelmében az éves autópálya-matrica csak olyan fogyatékossággal élő személyek számára 
állítható ki ingyenesen, akik az érintett tagállam területén lakóhellyel vagy szokásos 
tartózkodási hellyel rendelkeznek, ideértve azokat a személyeket is, akik szakmai vagy 
személyes okokból rendszeresen látogatnak az érintett tagállamba, nem sérti meg a nemzeti 
alapon való megkülönböztetésre vonatkozó tilalmat.
Következtetés

Az Európai Bíróság fent említett ítéletéből kitűnik, hogy bár a petíció benyújtója által felvetett 
kérdésben az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés eltérő elbánáshoz vezethet, de ez 
nem sérti meg az állampolgárságon alapuló megkülönböztetésre vonatkozó tilalmat.”

                                               
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


