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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1344/2011, adresată de Liviu Constantin Chiscariu, de cetățenie 
română, privind presupusa discriminare între cetățenii cu dizabilități în 
cadrul Uniunii Europene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că cetățenii cu dizabilități rezidenți în Austria nu plătesc taxa de  drum 
pentru autostrăzile din Austria dacă dovedesc că își au domiciliul sau reședința în Austria. 
Petiționarul se întreabă dacă această situație nu reprezintă o discriminare între cetățenii 
Uniunii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Articolul 18 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene interzice orice tip de 
discriminare exercitată pe motiv de cetățenie sau naționalitate și toți cetățenii Uniunii se pot 
încrede în această dispoziție în situații care intră în domeniul de aplicare material al dreptului 
UE, cum ar fi dreptul la circulație și rezidență pe teritoriul altui stat membru. Totuși, acest 
drept este supus unor limitări și condiții stabilite în tratate și în legislația secundară.  

O problemă juridică asemănătoare celei ridicate de către petiționar a fost deja clarificată de 
către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea din 1 octombrie 2009 (C-103/08 
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Arthur Gottwald/Bezirkshauptmannschaft Bregenz1). În cauză era implicat un cetățean 
german, posesor al cardului pentru persoane cu dizabilități, care nu putea beneficia de scutirea 
de la plata taxei de drum în Austria, acordată persoanelor cu dizabilități care își au reședința 
sau reședința obișnuită în Austria.  

Curtea a declarat că, deși o măsură națională asemenea celei din Austria poate avea ca efect 
un tratament inegal, ea este justificată de aprecierea obiectivă în interes public, cu condiția ca 
aceasta să fie pusă în aplicare indiferent de cetățenia sau naționalitatea persoanei în cauză și 
proporțional cu obiectivul propus. 

În această privință, Curtea a constatat că promovarea mobilității și integrării persoanelor cu 
dizabilități și dorința de a garanta existența unei legături între societatea din statul membru în 
cauză, pe de o parte, și beneficiar, pe de altă parte, poate reprezenta aprecierea obiectivă a 
interesului public, care poate justifica măsura în cauză adoptată în Austria.  

În ceea ce privește proporționalitatea acestei măsuri, Curtea a declarat că reședința sau 
domiciliul pare să fie necesar pentru a se stabili existența integrării într-o anumită măsură 
între persoanele cu dizabilități și societatea din statul membru în cauză. Mai mult, Curtea a 
fost de părere că măsura adoptată în Austria nu depășește necesarul pentru atingerea 
obiectivului, în special în lumina explicațiilor acordate de către Austria în timpul audierii, 
conform cărora o persoană cu dizabilități care, deși nu își are reședința sau domiciliul în 
Austria, călătorește cu regularitate în această țară în scopuri profesionale sau personale ar 
trebui să beneficieze de acest drept și să primească gratuit vinieta. 

Prin urmare, Curtea a susținut că o reglementare națională care restricționează eliberarea unei 
viniete anuale gratuite pentru persoanele cu dizabilități care își au reședința sau domiciliul pe 
teritoriul statului membru în cauză, inclusiv persoanelor care călătoresc regulat către statul în 
cauză din motive profesionale sau personale, nu încalcă interdicția de discriminare exercitată 
pe motiv de cetățenie sau naționalitate.
Concluzie

Din hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene menționată mai sus reiese că, deși 
problema ridicată de petiționar poate avea ca efect un tratament inegal pe motiv de cetățenie 
sau naționalitate, nu încalcă interdicția de discriminare exercitată pe motiv de cetățenie sau 
naționalitate.

                                               
1http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=RO&text=&pageIndex=0&part=1&mode=doc&do
cid=78362&occ=first&dir=&cid=1040245


