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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1344/2011, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais 
Liviu Constantin Chiscariu, par pilsoņu ar invaliditāti iespējamu diskrimināciju 
ES

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka pilsoņiem ar invaliditāti, kuri dzīvo Austrijā, nav 
jāmaksā ceļa nodeva par Austrijas automaģistrāļu izmantošanu, ja viņi var pierādīt, ka viņi 
dzīvo vai parasti dzīvo Austrijā. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt, vai šāda rīcība patiesībā 
nav uzskatāma par ES pilsoņu diskrimināciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 26. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

"Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. pants aizliedz visa jebkādu diskrimināciju 
saistībā valstspiederību, un visi savienības pilsoņi var paļauties uz šo noteikumu situācijās, 
kas ietilpst ES tiesību materiālās piemērošanas jomā, kā tiesības pārvietoties un uzturēties 
citas dalībvalsts teritorijā. Tomēr šīs tiesības ir pakļautas ierobežojumiem un nosacījumiem, 
kas izklāstīti Līgumos un sekundārajos tiesību aktos. 

Juridisku jautājumu, līdzīgu tam, ko izvirza lūgumraksta iesniedzējs, jau ir izskaidrojusi 
Eiropas Savienības Tiesa ar 2009. gada 1. oktobra spriedumu (lieta C-103/08 Arthur Gottwald 
v Bezirkshauptmannschaft Bregenz1). Lieta attiecās uz Vācijas pilsoni, kuram bija Vācijas 
                                               
1http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78362&pageIndex=0&doclang=EN&mode=d
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invalīda apliecība un kurš nevarēja izmantot Austrijas izņēmumu no ceļu nodevas, kurš tiek 
piešķirts invalīdiem, kuri dzīvo vai parasti dzīvo Austrijā. 

Tiesa lēma, ka, lai gan valsts pasākuma, kā minētā Austrijas pasākuma, rezultātā rodas 
atšķirīga attieksme, to tomēr var pamatot ar objektīviem apsvērumiem sabiedrības interesēs, ja 
tā nav atkarīga no attiecīgās personas valstspiederības un ir samērīga ar mērķi.

Šajā saistībā Tiesa konstatēja, ka mobilitātes un invalīdu integrācijas veicināšana un vēlēšanās 
nodrošināt saikni starp attiecīgās dalībvalsts sabiedrību, no vienas puses, un labuma saņēmēju, 
no otras puses, var būt objektīvi sabiedrības interešu apsvērumi, kas var pamatot minētos 
Austrijas pasākumus. 

Attiecībā uz pasākuma samērīgumu Tiesa konstatēja, ka dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta 
izrādās nepieciešana, lai konstatētu zināmu integrācijas pakāpi starp invalīdiem un attiecīgās 
dalībvalsts sabiedrību. Turklāt Tiesa konstatēja, ka Austrijas pasākums nepārsniedz to, kas 
vajadzīgs mērķa sasniegšanai, jo īpaši, ņemot vērā Austrijas paskaidrojumus, kas sniegti 
uzklausīšanas laikā, ka invalīdam, kurš nedzīvo vai pastāvīgi nedzīvo Austrijā un regulāri veic 
ceļojumus šajā valstī profesionālu vai personīgu iemeslu dēļ, arī būtu tiesības saņemt bez 
maksas nodevas par ceļa izmantošanu zīmi.

Tādējādi Tiesa lēma, ka valsts noteikums, kurš ierobežo ikgadējas ceļu izmantošanas nodevas 
zīmes izsniegšanu bez maksas, attiecinot to uz tiem invalīdiem, kuri dzīvo vai parasti dzīvo 
attiecīgās dalībvalsts teritorijā, ieskaitot arī personas, kas regulāri brauc uz šo valsti 
profesionālu vai personīgu iemeslu dēļ, nepārkāpj diskriminācijas aizliegumu valstspiederības 
dēļ.
Secinājums

No minētā Eiropas Tiesas sprieduma skaidri izriet, ka, lai gan jautājuma rezultātā, ko izvirza 
lūgumraksta iesniedzējs, var rasties atšķirības attieksmē, kas pamatojas uz valstspiederību, tas 
nepārkāpj diskriminācijas aizliegumu valstspiederības dēļ.
"
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