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Tema: Peticija Nr. 1344/2011 dėl tariamos neįgaliųjų diskriminacijos Europos 
Sąjungoje, kurią pateikė Rumunijos pilietis Liviu Constantin Chiscariu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Austrijoje gyvenantys neįgalieji nemoka kelių mokesčio už 
naudojimąsi Austrijos greitkeliais, jeigu jie gali pateikti įrodymų, kad faktinė jų gyvenamoji 
vieta yra Austrijoje arba kad jie įprastai gyvena Austrijoje. Peticijos pateikėjas stebisi, kodėl 
tai iš tiesų nelaikoma ES piliečių diskriminacija.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

„Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18 straipsnyje draudžiama bet kokia diskriminacija 
dėl pilietybės, ir visi Sąjungos piliečiai gali remtis šia nuostata situacijose, patenkančiose į ES 
teisės materialinę taikymo sritį, pavyzdžiui, teisę judėti ir gyventi kitos valstybės narės 
teritorijoje. Šiai teisei vis dėlto yra taikomi Sutartyse ir antriniuose teisės aktuose nustatyti 
apribojimai ir sąlygos. 

Teisinis klausimas, panašus į iškeltą peticijos pateikėjo, jau buvo Europos Teisingumo 
Teismo išaiškintas 2009 m. spalio 1 d. sprendime (byla C-103/08 Arthur Gottwald prieš 
Bezirkshauptmannschaft Bregenz1). Byla buvo susijusi su Vokietijos neįgaliųjų kortelę 

                                               
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
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turinčiu Vokietijos piliečiu, kuris negalėjo pasinaudoti Austrijoje taikomu atleidimu nuo kelių 
mokesčio neįgaliesiems asmenims, kurių nuolatinė ar įprasta gyvenamoji vieta yra Austrijoje. 

Teisingumo Teismas nurodė, kad nors dėl nacionalinės priemonės, kaip pavyzdžiui 
aptariamos Austrijos priemonės, kyla nevienodas požiūris, ją vis dėlto galima pateisinti 
objektyviais bendrojo intereso pagrindais, su sąlyga, kad ši priemonė nepriklauso nuo 
suinteresuoto asmens pilietybės ir yra proporcinga siekiamam tikslui.

Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas konstatavo, kad neįgaliųjų asmenų judumo ir integracijos 
skatinimas bei siekis užtikrinti sąsają tarp atitinkamos valstybės narės visuomenės bei tokios 
lengvatos gavėjo gali būti objektyvūs bendrojo intereso pagrindai, galintys pateisinti 
aptariamą Austrijos priemonę. 

Dėl priemonės proporcingumo, Teisingumo Teismas konstatavo, kad nuolatinė ar įprasta 
gyvenamoji vieta yra reikalinga, norint nustatyti tam tikrą esamą neįgalių asmenų ir 
atitinkamos valstybės narės visuomenės integracijos lygį. Be to, Teisingumo Teismas nustatė, 
kad Austrijos taikoma priemonė neviršija to, kas būtina siekiant šio tikslo, visų pirma 
atsižvelgiant į Austrijos paaiškinimus bylos nagrinėjimo metu, kad neįgalus asmuo, kuris 
nuolat atvyksta į šalį darbo ar asmeniniais reikalais, taip pat turi teisę į nemokamą kelių 
vinjetę, net jei jis Austrijoje neturi nuolatinės ar įprastos gyvenamosios vietos.

Todėl Teisingumo Teismas nusprendė, kad nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią metinė 
kelių vinjetė nemokamai išduodama tik neįgaliems asmenims, kurių nuolatinė ar įprasta 
gyvenamoji vieta yra toje valstybėje narėje, įskaitant ir asmenis, kurie reguliariai atvyksta į 
šalį darbo ar asmeniniais reikalais, nepažeidžia draudimo diskriminuoti dėl pilietybės.
Išvada

Iš pirmiau minėto Europos Teisingumo Teismo sprendimo aišku, kad nors dėl peticijos 
pateikėjo iškeltos problemos gali kilti nevienodas požiūris dėl pilietybės, draudimas 
diskriminuoti dėl pilietybės šiuo atveju nepažeidžiamas.


