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Ref.: Petiția nr. 1073/2008, adresată de Ralf Arera, de naționalitate germană, privind un 
card internațional de handicap

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită introducerea unui card de handicap valabil pe întreg teritoriul Europei, în 
vederea asigurării faptului că persoanele cu handicap pot beneficia de avantajele fiscale, de 
angajare și sociale prevăzute pentru ei. Petiționarul consideră că recunoașterea unui handicap 
de către autoritățile naționale ar trebui să îi ofere individului în cauză dreptul la un card 
internațional de handicap.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2008

Petiționarul solicită introducerea unui card de handicap valabil pe întreg teritoriul Europei, în 
vederea asigurării faptului că persoanele cu handicap pot beneficia de avantajele fiscale, de 
angajare și sociale prevăzute pentru acestea.

Petiționarul consideră că recunoașterea unui handicap de către autoritățile naționale ar trebui 
să îi ofere individului în cauză dreptul la un card internațional de handicap.

Comisia Europeană susține ideea recunoașterii reciproce a statutului de persoană cu handicap 
între statele membre UE în scopul acordării de avantaje fiscale, de angajare și sociale 
persoanelor cu handicap.

Însă absența unui acord privind definirea handicapului și a gradelor sale relevante, diversitatea 
practicilor și o anumită reticență din partea statelor membre împiedică Comisia să propună 
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adoptarea unui card de identitate pentru persoanele cu handicap, valabil pe întreg teritoriul 
UE, sau recunoașterea reciprocă a cardurilor de identitate naționale de handicap pentru 
acordarea de avantaje speciale.

Având în vedere absența unui acord privind definirea handicapului și a gradelor sale 
relevante, diversitatea practicilor și o anumită reticență din partea statelor membre, Comisia 
consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru propunerea adoptării unui card de identitate 
pentru persoanele cu handicap, valabil pe întreg teritoriul Europei.

Chestiunea privind acordarea de avantaje, inclusiv a unor drepturi speciale pentru persoanele 
cu handicap, care să includă avantaje fiscale, de angajare și sociale, ține de competența 
autorităților naționale din fiecare stat membru.


