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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0214/2012 af Michael Gare-Simmons, britisk statsborger, om 
overtrædelse af bestemmelser om det indre marked og retten til fri 
bevægelighed på to områder

1. Sammendrag

Andrageren er britisk statsborger, men bosiddende i Spanien. Han hævder, at de spanske 
myndigheder overtræder EU-lovgivningen på to områder.

For det første klager andrageren over, at de regionale myndigheder i Catalonien har udsat ham 
for forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, fordi de har afvist at acceptere hans 
lægejournaler fra Det Forenede Kongerige, selv om de fik en officiel oversættelse. 
Andrageren oplyser, at han i Storbritannien var registreret som handicappet af det britiske 
beskæftigelses- og pensionsministerium og derfor havde ret til et parkeringskort til 
handicappede (som udløber i november 2014). De regionale myndigheder i Catalonien 
foretog imidlertid deres egen vurdering og afviste at gennemgå de britiske lægejournaler og 
tilkendte ham en lavere invaliditetsgrad, som ikke giver ham ret til det tilsvarende 
parkeringskort til handicappede. Andrageren anfægter denne vurdering og mener, at 
myndighederne burde have accepteret de britiske lægejournaler.

For det andet klager andrageren over, at de spanske myndigheder forpligter ham til at 
medbringe et pas eller et id-kort, således at de kan identificere ham. Han bemærker, at britiske 
statsborgere ikke har id-kort og heller ikke er forpligtet til at medbringe pas, medmindre de 
skal ud at rejse. Han ønsker ikke at forny sit pas, da han angiveligt ikke har til hensigt at rejse 
uden for Spanien. Derfor hævder han, at de spanske myndigheder overtræder EU-
lovgivningen, når de forlanger, at han skal medbringe et pas.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
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Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Andrageren føler sig forskelsbehandlet på grundlag af nationalitet af de regionale 
myndigheder i Catalonien. Han mener også, at de catalanske myndigheder ikke overholder 
(uspecificerede) regler og direktiver, der er fastsat i EU-aftaler.

Andrageren havde ret til et parkeringskort for handicappede (der udløber i november 2014) i 
Storbritannien. De regionale myndigheder i Catalonien har gennemført deres egen vurdering, 
og de nægter at gennemgå de britiske medicinske journaler, på trods af at de har modtaget en 
officiel oversættelse. Andrageren blev vurderet til at have en invaliditetsgrad, som ikke 
berettiger ham til et parkeringskort for handicappede i Catalonien. Andrageren anfægter 
denne vurdering og mener, at myndighederne burde have accepteret de britiske lægejournaler.

I henstillingen om en EU-model for parkeringskort1 fastlægges de vigtigste karakteristika ved 
et sådant kort, som det var hensigten skulle opnå gensidig anerkendelse i de 27 EU-
medlemsstater. 

Anerkendelsen af handicapstatus og forvaltningen af relaterede ydelser, som f.eks. 
parkeringskort, er spørgsmål, som hører under de enkelte medlemsstaters nationale, regionale 
eller lokale myndigheders beføjelser2. Der er stor forskel på medlemsstaternes procedurer og 
metoder i den henseende3. Den nuværende EU-rammelovgivning stiller ikke krav om 
anerkendelse af dokumentation for handicap udstedt af en anden medlemsstat eller regional 
eller lokal myndighed. 

Kommissionen mener, at udstedelse af parkeringskort til handicappede, herunder 
procedurerne for tildeling af kortet, hører under den pågældende medlemsstats myndigheders 
direkte kompetence.

                                               
1 Rådets henstilling 98/376/EF ændret ved Rådets henstilling 2008/205/EF.
2 se også Viviane Redings svar på Kommissionens vegne på forespørgsel E-010626/2011.
3 Se en undersøgelse, der er finansieret af Kommissionen: "Definitions of Disability in Europe. A Comparative 
Analysis." http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2088&langId=en


