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Temats: Lūgumraksts Nr. 1073/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Ralf Arera, 
par starptautisko invalīda apliecību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas panākt, lai tiktu ieviesta invalīda apliecība, kas būtu derīga 
visā Eiropā, ar mērķi nodrošināt, ka invalīdi varētu izmantot tiem paredzētos nodokļu 
atvieglojumus un bezdarbnieku un sociālos pabalstus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
invaliditātes atzīšana valstu iestādēs attiecīgajai personai dotu tiesības uz starptautisko 
invalīda apliecību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs vēlas panākt, lai tiktu ieviesta invalīda apliecība, kas būtu derīga 
visā Eiropā, ar mērķi nodrošināt, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu izmantot tiem 
paredzētos nodokļu atvieglojumus un bezdarbnieku un sociālos pabalstus.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka invaliditātes atzīšana valstu iestādēs attiecīgajai personai 
dotu tiesības uz starptautisko invalīda apliecību.

Eiropas Komisija atbalsta ideju par cilvēku ar īpašām vajadzībām savstarpēju atzīšanu ES 
dalībvalstīs, lai piešķirtu tiem nodokļu atvieglojumus un bezdarbnieku un sociālos pabalstus.

Taču, tā kā nav vienotības jautājumā par invaliditātes definīciju un invaliditātes pakāpēm, 
dalībvalstīs pastāv atšķirīga prakse un ir vērojama zināma nevēlēšanās no dalībvalstu puses, 
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Komisijai patlaban nav iespējams ierosināt visā ES teritorijā lietojamu personas apliecību 
sistēmu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vai pat dalībvalstu invaliditātes apliecību 
savstarpējas atzīšanas sistēmu, lai līdz ar to piešķirtu īpašas tiesības.

Tā kā nav vienotības jautājumā par invaliditātes definīciju un invaliditātes pakāpēm, 
dalībvalstīs pastāv atšķirīga prakse un ir vērojama zināma nevēlēšanās no dalībvalstu puses, 
Komisija neplāno ierosināt visā ES teritorijā lietojamu personas apliecību sistēmu cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām.

Atvieglojumu piešķiršana, ieskaitot īpašas tiesības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām —
nodokļu atvieglojumus un bezdarbnieku un sociālos pabalstus — ir katras dalībvalsts varas 
iestāžu kompetencē.”


