
CM\907498MT.doc PE492.752v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

27.6.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1344/2011, imressqa minn Liviu Constantin Chiscariu, ta’ 
ċittadinanza Rumena, dwar allegazzjoni ta' diskriminazzjoni fost ċittadini 
b'diżabbiltà fl-Unjoni Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddikjara li ċittadini b'diżabbiltà residenti fl-Awstrija ma jħallsux taxxa tat-
toroq għal awtostradi Awstrijaċi, jekk ikunu jistgħu jipprovdu evidenza li għandhom id-
domiċilju tagħhom jew li normalment jirrisjedu fl-Awstrija. Il-petizzjonant jitħasseb jekk dan 
fil-fatt jirrappreżentax diskriminazzjoni fost iċ-ċittadini tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012.

L-Artikolu 18 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprojbixxi kull 
diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalitá u ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni jistgħu jiddependu 
fuq din id-dispożizzjoni f’sitwazzjoni li taqa’ taħt l-ambitu materjali tal-liġi tal-UE, bħad-dritt 
li wieħed imur jgħix f'territorju ta’ Stat Membru ieħor. Dan id-dritt madankollu hu soġġett 
għal limiti u kundizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati u f’leġiżlazzjoni sekondarja. 

Il-kwistjoni legali simili għal dik imressqa mill-petizzjonant diġá ġiet ikkjarifikata mill-Qorti 
tal-Ġustizzja Ewropea fis-sentenza tagħha tal-1 ta’ Ottubru 2009 (kawża C-103/08, Arthur 
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Gottwald v Bezirkshauptmannschaft Bregenz)1. Il-każ kien jikkonċerna ċittadin Ġermaniż fil-
pussess ta’ karta ta’ diżabilità Ġermaniża li ma setax jibbenefika mill-eżenzjoni Awstrijaka ta’ 
ħlas tat-triq li tingħata lill-persuni b’diżabilità li r-residenza jew ir-residenza ordinarja 
tagħhom tinsab fl-Awstrija. 

Il-Qorti ddikjarat li minkejja li miżura nazzjonali bħall-miżura Awstrijaka inkwistjoni 
tirriżulta f’differenza fit-trattament, madankollu, tista’ tiġi ġġustifikata mill-kunsiderazzjoni 
oġġettiva fl-interess tal-pubbliku, sakemm tkun indipendenti min-nazzjonalità tal-persuna 
kkonċernata u proporzjonata mal-għan fil-mira.

F’dak ir-rigward, il-Qorti sabet li l-promozzjoni tal-mobilità u l-integrazzjoni ta’ persuni 
b’diżabilità u x-xewqa li jiġi żgurat li hemm rabta bejn is-soċjetà tal-Istat Membru kkonċernat 
fuq naħa waħda, u dak li jirċievi l-benefiċċju min-naħa l-oħra, jistgħu jikkostitwixxu 
kunsiderazzjonijiet oġġettivi tal-interess pubbliku li huma kapaċi jiġġustifikaw il-miżura 
Awstrijaka inkwistjoni. 

Fir-rigward tal-proporzjonalità tal-miżura, il-Qorti sabet li l-post ta’ residenza jew ta’ 
residenza ordinarja jidher li hu meħtieġ biex tiġi stabbilita l-eżistenza ta’ ċertu grad ta’ 
integrazzjoni bejn il-persuni b’diżabilità u s-soċjeta tal-Istat Membru kkonċernat. Barra minn 
hekk, il-Qorti sabet li l-miżura Awstrijaka ma taqbiżx dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb l-
għan, partikolarment fid-dawl tal-ispjegazzjonijiet Awstrijaċi li ngħataw waqt is-seduta ta’ 
smigħ li persuna b’diżabilità li, filwaqt li ma jkollhiex ir-residenza jew ir-residenza ordinarja 
tagħha fl-Awstrija, tivvjaġġa regolarment f’dak il-pajjiż għal raġunijiet professjonali jew 
personali jkollha d-dritt ukoll li tingħata d-disk tal-ħlas tat-toroq b'xejn.

B’hekk, il-Qorti sostniet li regola nazzjonali li tirristrinġi l-kwistjoni ta’ disk ta’ ħlas annwali 
b’xejn għal dawk il-persuni b’diżabilità li huma residenti jew ordinarjament residenti fit-
territorju tal-Istat Membru kkonċernat, inklużi wkoll dawk il-persuni li jivvjaġġaw 
regolarment lil dak l-Istat għal raġunijiet professjonali jew personali, ma tiksirx il-projbizzjoni 
ta’ diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità.

Konklużjoni

Jidher mis-sentenza msemmija hawn fuq tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, li minkejja li l-
kwistjoni li tqajmet mill-petizzjonant tista’ tirriżulta f’differenza fit-trattament abbażi tan-
nazzjonalità, ma tiksirx il-projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità.

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


