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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί τη θέσπιση κάρτας αναπηρίας με ισχύ σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
προκειμένου τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να ωφελούνται από τα φορολογικά, 
εργασιακά και κοινωνικά οφέλη που προβλέπονται για αυτά. Ο αναφέρων κρίνει ότι η 
αναγνώριση της αναπηρίας από τις εθνικές αρχές θα πρέπει να δίνει στον ενδιαφερόμενο 
δικαίωμα απόκτησης διεθνούς κάρτας αναπηρίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο αναφέρων ζητεί τη θέσπιση κάρτας αναπηρίας με ισχύ σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
προκειμένου τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να επωφελούνται από τα φορολογικά, 
εργασιακά και κοινωνικά οφέλη που προβλέπονται για αυτά.

Ο αναφέρων είναι της άποψης ότι η αναγνώριση της αναπηρίας από τις εθνικές αρχές θα 
πρέπει να δίνει στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα απόκτησης διεθνούς κάρτας αναπηρίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τάσσεται υπέρ της αμοιβαίας αναγνώρισης της κατάστασης 
αναπηρίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για τους σκοπούς της παροχής οικονομικών, 
εργασιακών και κοινωνικών οφελών στα άτομα με αναπηρίες.

Ωστόσο, η απουσία συμφωνίας σχετικά με τον ορισμό της αναπηρίας και των αντίστοιχων 
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βαθμών της, οι διαφορές ως προς τις πρακτικές και μια κάποια απροθυμία εκ μέρους των 
κρατών μελών εμποδίζουν την Επιτροπή να προτείνει τη θέσπιση πανευρωπαϊκής κάρτας 
ταυτότητας για τα άτομα με αναπηρίες ή την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών καρτών 
αναπηρίας για την παροχή ειδικών οφελών.

Λόγω της απουσίας συμφωνίας σχετικά με τον ορισμό της αναπηρίας και των αντίστοιχων 
βαθμών της, των διαφορών ως προς τις πρακτικές και ενός ορισμένου βαθμού απροθυμίας 
από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να προτείνει 
τη θέσπιση πανευρωπαϊκής κάρτας ταυτότητας για άτομα με αναπηρίες.

Το ζήτημα της παροχής οφελών συμπεριλαμβανομένων ειδικών δικαιωμάτων για τα άτομα 
με αναπηρίες όπως φορολογικά, εργασιακά και κοινωνικά οφέλη, εμπίπτει στο πλαίσιο 
αρμοδιότητας των εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους.


