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Θέμα: Αναφορά 0214/2012 του Michael Gare-Simmons, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παραβίαση των διατάξεων για την εσωτερική αγορά και το 
δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας για δύο διαφορετικά ζητήματα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι βρετανικής ιθαγένειας και κατοικεί στην Ισπανία. Ισχυρίζεται ότι οι 
ισπανικές αρχές παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά δύο διαφορετικά ζητήματα:

Πρώτον, ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι περιφερειακές αρχές της Καταλονίας εισάγουν 
διακρίσεις εις βάρος του λόγω ιθαγένειας, διότι αρνούνται να δεχτούν ιατρικούς φακέλους 
από το Ηνωμένο Βασίλειο παρά το γεγονός ότι έχουν μεταφραστεί επισήμως. Ο αναφέρων 
εξηγεί ότι στη Βρετανία, στη Διεύθυνση εργασίας και συντάξεων, είναι καταγεγραμμένος ως 
άτομο με αναπηρία και, συνεπώς, δικαιούται την κάρτα στάθμευσης που χορηγείται στα 
άτομα με αναπηρία (η οποία λήγει τον Νοέμβριο του 2014). Ωστόσο, οι περιφερειακές αρχές 
στην Καταλονία προέβησαν στη δική τους αξιολόγηση, αρνούμενες να επανεξετάσουν τους 
βρετανικούς ιατρικούς φακέλους και τον κατέταξαν σε κλίμακα χαμηλότερου βαθμού 
αναπηρίας βάσει της οποίας δεν δικαιούται την αντίστοιχη κάρτα στάθμευσης για άτομα με 
αναπηρία. Ο αναφέρων αμφισβητεί την εν λόγω εκτίμηση και πιστεύει ότι οι βρετανικοί 
ιατρικοί φάκελοι πρέπει να γίνουν αποδεκτοί.

Δεύτερον, ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι οι ισπανικές αρχές τον υποχρεώνουν 
να φέρει είτε διαβατήριο είτε ταυτότητα, ως μέσο αναγνώρισης. Σημειώνει ότι οι βρετανοί 
πολίτες δεν φέρουν μαζί τους την ταυτότητά τους και δεν είναι υποχρεωμένοι να φέρουν ούτε 
το διαβατήριό τους εάν δεν σκοπεύουν να ταξιδέψουν. Δεν επιθυμεί να ανανεώσει το 
διαβατήριό του διότι προφανώς δεν σκοπεύει να ταξιδέψει εκτός Ισπανίας. Ως εκ τούτου, 
διατείνεται ότι οι ισπανικές αρχές παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ δεδομένου ότι απαιτούν από 
εκείνον να έχει διαβατήριο.
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Ο αναφέρων αισθάνεται ότι γίνεται σε βάρος του διάκριση λόγω ιθαγένειας από τις τοπικές 
αρχές της Καταλονίας. Πιστεύει επίσης ότι οι καταλανικές αρχές δε συμμορφώνονται με τους 
κανόνες και τις οδηγίες (που δεν προσδιορίζει) οι οποίες θεσπίζονται με συμφωνίες της ΕΕ.

Ο αναφέρων δικαιούται στο Ηνωμένο Βασίλειο την κάρτα στάθμευσης που χορηγείται σε 
άτομα με αναπηρία (η οποία λήγει το Νοέμβριο του 2014). Οι περιφερειακές αρχές στην 
Καταλονία προέβησαν στη δική τους αξιολόγηση, αρνούμενες να επανεξετάσουν τους 
βρετανικούς ιατρικούς φακέλους παρά το γεγονός ότι έχουν μεταφραστεί επισήμως. Η 
αξιολόγηση της περίπτωσης του αναφέροντα τον κατέταξε σε κλίμακα βαθμού αναπηρίας 
βάσει της οποίας δεν δικαιούται την κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία στην 
Καταλονία. Ο αναφέρων αμφισβητεί την εν λόγω εκτίμηση και πιστεύει ότι οι βρετανικοί 
ιατρικοί φάκελοι πρέπει να γίνουν δεκτοί.

Η σύσταση για κάρτες στάθμευσης βάσει υποδείγματος της ΕΕ1 περιέχει τα βασικά 
χαρακτηριστικά της κάρτας, η οποία θα πρέπει να τύχει αμοιβαίας αναγνώρισης στα 27 κράτη 
μέλη της ΕΕ. 

Η χορήγηση καθεστώτος αναπηρίας και η διαχείριση των σχετικών προνομίων, όπως είναι οι 
κάρτες στάθμευσης, αποτελούν αρμοδιότητες των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών 
των επιμέρους κρατών μελών2. Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στις διαδικασίες και τις 
μεθοδολογίες3 Το υπάρχον νομικό πλαίσιο της ΕΕ δεν επιβάλλει την αναγνώριση εγγράφων 
αναπηρίας που εκδόθηκαν από άλλο κράτος μέλος ή άλλη περιφερειακή ή τοπική αρχή. 

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η χορήγηση καρτών στάθμευσης σε άτομα με αναπηρία, 
περιλαμβανομένης της επιλογής μεθόδου καθορισμού της επιλεξιμότητας, αποτελεί άμεση 
αρμοδιότητα της αρχής του αντίστοιχου κράτους μέλους.

                                               
1 Σύσταση 98/376/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τη σύσταση 2008/205/ΕΚ του Συμβουλίου.
2 Βλ. επίσης την απάντηση της κας Reding εξ ονόματος της Επιτροπής στην κοινοβουλευτική ερώτηση E-
010626/2011
3 Βλ. τη μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή: «Ορισμοί της αναπηρίας στην Ευρώπη. Συγκριτική 
ανάλυση". http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2088&langId=en.


