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Suġġett: Petizzjoni 1073/2008, imressqa minn Ralf Arera, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar kard internazzjonali ta’ diżabilità

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jitlob l-introduzzjoni ta’ kard ta’ diżabilità valida mal-Ewropa kollha, bil-
għan li jkun żgurat li persuni b’diżabilità jkunu jistgħu jiksbu għalihom infushom il-benefiċċji 
fiskali, ta’ impjiegi u soċjali li jkun hemm ipprovduti għalihom. Il-petizzjonant huwa tal-
fehma li r-rikonoxximent ta’ diżabilità mill-awtoritajiet nazzjonali għandu jintitola lill-
individwu konċernat għal kard internazzjonali ta’ diżabilità.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Diċembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2008.

Il-petizzjonant qed jitlob l-introduzzjoni ta’ kard ta’ diżabilità valida mal-Ewropa kollha, bil-
għan li jkun żgurat li persuni b’diżabilità jkunu jistgħu jiksbu għalihom infushom il-benefiċċji 
fiskali, ta’ impjiegi u soċjali li jkun hemm ipprovduti għalihom.

Il-petizzjonant huwa tal-fehma li r-rikonoxximent ta’ diżabilità mill-awtoritajiet nazzjonali 
għandu jintitola lill-individwu konċernat għal kard internazzjonali ta’ diżabilità.

Il-Kummissjoni Ewropea hija favur tal-idea ta’ rikonoxximent reċiproku tal-istejtus ta’ 
diżabilità fost l-Istati Membri tal-UE għall-iskopijiet li jingħataw il-benefiċċji fiskali, ta’ 
impjiegi u soċjali lil persuni b’diżabilità.

Madankollu, in-nuqqas ta’ ftehim dwar it-tifsira ta’ diżabilità u l-gradi relevanti tagħha, id-
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diversità ta’ prattiki u ċerta riluttanza tal-Istati Membri ma jippermettux li l-Kummissjoni 
tipproponi kard tal-identità għal persuni b’diżabilità rikonoxxuta fl-UE jew ir-rikonoxximent 
reċiproku ta’ kards nazzjonali ta’ diżabilità għall-għoti ta’ benefiċċji speċjali.

Minħabba n-nuqqas ta’ ftehim dwar it-tifsira ta’ diżabilità u l-gradi relevanti tagħha, id-
diversità ta’ prattiki u ċerta riluttanza tal-Istati Membri, il-Kummissjoni tqis li l-
kundizzjonijiet ma ntlaħqux biex tipproponi kard tal-identità rikonoxxuta fl-UE għal persuni 
b’diżabilità.

Il-ħruġ ta’ għotjiet ta’ benefiċċji inklużi drittijiet speċjali għal persuni b’diżabilità, li jinkludu 
l-benefiċċji fiskali, ta’ impjiegi u soċjali jaqa’ taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali 
ta’ kull Stat Membru.


