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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1344/2011, którą złożył Liviu Constantin Chiscariu (Rumunia) w 
sprawie domniemanej dyskryminacji niepełnosprawnych obywateli w Unii 
Europejskiej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że osoby niepełnosprawne mieszkające w Austrii nie płacą 
podatku drogowego za austriackie autostrady, jeżeli wykażą, że mają w tym państwie stałe 
miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Składający petycję zastanawia się, czy nie 
ma tu w istocie miejsca dyskryminacja obywateli UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zabrania dyskryminacji ze względu na 
narodowość i wszyscy obywatele Unii mogą powoływać się na ten przepis w kwestiach 
wchodzących w zakres przedmiotowy prawa UE, takich jak prawo do wyjazdu i osiedlenia się 
w innym państwie członkowskim. Prawo to jest niemniej jednak poddane ograniczeniom i 
uwarunkowaniom przedstawionym w traktatach i prawodawstwie wtórnym.

Kwestia prawna podobna do przedstawionej przez składającego petycję została już 
wyjaśniona przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z dnia 1 października 
2009 r. (sprawa C-103/08 Arthur Gottwald przeciw Bezirkshauptmannschaft Bregenz)1.

                                               
1http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78362&pageIndex=0&doclang=EN&mode=d
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Sprawa dotyczyła obywatela niemieckiego posiadającego niemiecką legitymację inwalidzką, 
który nie mógł skorzystać w Austrii ze zwolnienia z opłat za autostrady przysługującego 
osobom niepełnosprawnym mającym miejsce pobytu lub na stałe zamieszkującym w Austrii.

Trybunał orzekł, że pomimo iż krajowy środek, taki jak przyjęty przez władze austriackie, 
skutkuje różnicą w traktowaniu, to jednak można go uzasadnić obiektywnymi racjami 
interesu ogólnego, pod warunkiem że są one niezależne od narodowości zainteresowanej 
osoby i współmierne do zakładanego celu.

W związku z tym Trybunał uznał, że promowanie mobilności i integracji osób 
niepełnosprawnych oraz wola zapewnienia pewnej łączności między społeczeństwem danego 
państwa członkowskiego a beneficjentem świadczenia mogą stanowić takie właśnie 
obiektywne racje interesu ogólnego uzasadniające przyjęcie przez władze Austrii 
omawianego środka.

Jeśli chodzi o współmierność środka, Trybunał uznał, że miejsce pobytu lub stałego 
zamieszkania jest konieczne, aby określić istnienie pewnego stopnia integracji między 
osobami niepełnosprawnymi i społeczeństwem danego państwa członkowskiego. Ponadto 
Trybunał uznał, że austriacki środek nie wychodzi ponad to, co jest konieczne do osiągnięcia 
celu, zwłaszcza w świetle udzielonych podczas wysłuchania wyjaśnień władz austriackich, że 
osoba niepełnosprawna, która – nie posiadając miejsca pobytu lub stałego zamieszkania w 
Austrii – regularnie podróżuje w tym kraju w celach zawodowych lub osobistych, również ma 
prawo do nieodpłatnego uzyskania winiety.

W związku z tym Trybunał orzekł, że krajowy przepis ograniczający nieodpłatne wydawanie 
winiety rocznej do tych osób niepełnosprawnych, które mają miejsce pobytu lub stałego 
zamieszkania na terytorium danego państwa członkowskiego, ale obejmujący także te osoby, 
które regularnie podróżują w tym kraju w celach zawodowych lub osobistych, nie stanowi 
naruszenia przepisu o zakazie dyskryminacji ze względu na narodowość.
Podsumowanie

Ze wspomnianego orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wynika zatem, że 
nawet jeśli kwestia poruszona przez składającego petycję może skutkować różnicą w 
traktowaniu wynikającą z narodowości, nie stanowi naruszenia przepisu o zakazie 
dyskryminacji ze względu na narodowość.
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