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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0214/2012 , внесена от Michael Gare-Simmons, с британско 
гражданство, относно нарушаване на разпоредбите за вътрешния пазар и на 
правото на свободно движение в два различни случая

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е британски гражданин, който пребивава в Испания. Той 
твърди, че испанските органи нарушават правото на ЕС по два различни начина:

Първо, вносителят на петицията съобщава, че регионалните органи в Каталуня са 
проявили дискриминация спрямо него въз основа на гражданството, тъй като са 
отказали да приемат медицински документи от Обединеното кралство, независимо от 
това, че са предоставени в официален превод. Вносителят на петицията обяснява, че 
във Великобритания е бил регистриран като лице с увреждания от британското 
Министерство на труда и пенсиите и поради това е получил карта за паркиране за хора 
с увреждания (която изтича през ноември 2014 г.). Въпреки това регионалните органи 
на Каталуня назначават своя собствена оценка, като отказват да разгледат британските 
медицински документи и му присъждат по-ниска степен на увреждане, което не му 
дава право на еквивалентна карта за паркиране за хора с увреждания. Вносителят на 
петицията оспорва тази оценка и счита, че британските медицински документи би 
следвало да бъдат приети.

На второ място, вносителят на петицията се оплаква по повод факта, че испанските 
органи го задължават да носи свой паспорт или лична карта като средство за 
установяване на самоличност. Той отбелязва, че британските граждани нямат лични 
карти и също така не са задължени да притежават паспорт, освен ако не планират 
пътуване. Той не иска да подновява своя паспорт, тъй като, както изглежда, не планира 
да пътува извън Испания. Ето защо той твърди, че испанските органи нарушават 
правото на ЕС с изискването той да притежава паспорт по всяко време.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Вносителят на петицията се чувства дискриминиран въз основа на националността си 
от регионалните органи на Каталуня. Също така той счита, че каталунските органи не 
спазват някои (неуточнени) правила и разпоредби, установени със споразуменията за 
ЕС.

Вносителят на петицията има право в Обединеното кралство на карта за паркиране за 
хора с увреждания (която изтича през ноември 2014 г.). Регионалните органи на 
Каталуня извършват своя собствена оценка, като отказват да разгледат британските 
медицински документи въпреки предоставения официален превод. Присъждат на 
вносителя на петицията по-ниска степен на увреждане, което не му дава право на карта 
за паркиране за хора с увреждания в Каталуня.  Вносителят на петицията оспорва тази 
оценка и счита, че британските медицински документи би следвало да бъдат приети.

Препоръката относно картата на ЕС за паркиране за хора с увреждания1 съдържа 
главните характеристики на картата, която е предвидена да бъде взаимно призната във 
всичките 27 държави членки на ЕС.  

Предоставянето на статут на лице с увреждане и управлението на свързаните с това 
обезщетения като карти за паркиране е въпрос от компетентността на националните, 
регионални или местни органи на отделните държави членки2. Съществува значително 
разнообразие от процедури и методи3. Съществуващата правна рамка на ЕС не изисква 
признаването на документи за инвалидност, издадени от друга държава членка или от 
друг регионален или местен орган. 

Комисията счита, че предоставянето на карти за паркиране за хора с увреждания, 
включително изборът на метод за определяне на допустимостта, попада пряко в 
правомощията на органите на съответната държава членка.

                                               
1 Препоръка 98/376/ЕО на Съвета, изменена с Препоръка 2008/205/EО на Съвета. 
2 Вж. също отговора, даден от г-жа Reding от името на Комисията на парламентарен въпрос E-
010626/2011.
3 Вж. проучване, финансирано от Комисията: „Определения за инвалидност в Европа. Сравнителен 
анализ.“ http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2088&langId=en


