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Tárgy: A Ralf Arera, német állampolgár által benyújtott 1073/2008. számú petíció egy 
nemzetközi fogyatékossági igazolványról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy egész Európában érvényes fogyatékossági igazolvány bevezetése 
mellett érvel. Ennek az lenne a célja, hogy a fogyatékosok élni tudjanak a rájuk vonatkozó 
adókedvezmények, foglalkoztatási támogatások és szociális ellátások adta lehetőségekkel. A 
petíció benyújtója szerint a fogyatékosság nemzeti hatóságok általi elismerése elegendő lenne 
ahhoz, hogy az érintett személy jogosulttá váljon a nemzetközi fogyatékossági igazolvány 
használatára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. március 20.

A petíció benyújtója egy egész Európában érvényes fogyatékossági igazolvány bevezetését 
kéri annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékkal élő személyek élni tudjanak a számukra 
biztosított adókedvezmények, foglalkoztatási támogatások és szociális ellátások adta 
lehetőségekkel.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a fogyatékosság nemzeti hatóságok általi elismerésének 
fel kell jogosítania az érintett személyt egy nemzetközi fogyatékossági kártya megszerzésére.

Az Európai Bizottság támogatja a fogyatékossági státus uniós tagállamok közötti kölcsönös 



PE423.695v01-00 2/2 CM\777668HU.doc

HU

elismerésének elképzelését, azzal a céllal, hogy a fogyatékkal élő személyek számára 
adófizetési, foglalkoztatási és szociális természetű kedvezményeket biztosítsanak.

Mindazonáltal a fogyatékosságra, valamint annak egyes fokozataira vonatkozó egységes 
fogalommeghatározás hiánya, továbbá az eltérő gyakorlatok és a tagállamok bizonyos fokú 
vonakodása mindezidáig meggátolta a Bizottságot abban, hogy a fogyatékkal élő személyek 
számára egy Unió-szerte érvényes fogyatékossági kártyára, vagy egyedi kedvezmények
biztosítása céljából a nemzeti fogyatékossági kártyák kölcsönös elismerésére tegyen 
javaslatot.

A fogyatékosságra, valamint annak egyes fokozataira vonatkozó egységes 
fogalommeghatározás hiánya, továbbá az eltérő gyakorlatok és a tagállamok bizonyos fokú 
vonakodása miatt a Bizottság úgy véli, hogy nem adottak a feltételek ahhoz, hogy a 
fogyatékkal élő személyek számára egy Unió-szerte érvényes fogyatékossági kártyára tegyen 
javaslatot.

A kedvezmények odaítélésének kérdése – ideértve a fogyatékkal élő személyek számára 
biztosított különleges jogokat, többek között az adófizetési, foglalkoztatási és szociális 
természetű kedvezményeket is –, az egyes tagállamok nemzeti hatóságainak hatáskörébe 
tartozik.


