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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1073/2008, ingiven av Ralf Arera (tysk medborgare), om ett 
internationellt handikappkort

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren föreslår att det ska införas ett handikappkort som gäller i hela Europa. Syftet är 
att se till att personer med funktionshinder ska kunna utnyttja sina särskilda skattemässiga, 
arbetsrättsliga och sociala förmåner. Enligt framställaren måste ett nationellt erkännande om 
funktionshinder ligga till grund för utfärdandet av ett internationellt handikappkort.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 december 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställaren föreslår att det ska införas ett handikappkort som gäller i hela Europa så att 
personer med funktionshinder ska kunna utnyttja sina särskilda skattemässiga, arbetsrättsliga 
och sociala förmåner.

Enligt framställaren måste ett nationellt erkännande av funktionshinder ligga till grund för 
utfärdandet av ett internationellt handikappkort.

Europeiska kommissionen stöder idén om ömsesidigt erkännande av funktionshinder mellan 
medlemsstaterna för att bevilja skattemässiga, arbetsrättsliga och sociala förmåner till 
personer med funktionshinder.

Avsaknaden av en överenskommelse om en definition av begreppet funktionshinder och de 
olika relevanta graderna av funktionshinder, medlemsstaternas skiljaktiga praxis samt ett visst 
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motstånd från medlemsstaternas sida hindrar kommissionen från att föreslå ett EU-omfattande 
handikappkort eller ömsesidigt erkännande av nationella handikappkort för beviljande av 
särskilda förmåner

På grund av avsaknaden av en överenskommelse om en definition av begreppet 
funktionshinder och de olika relevanta graderna av funktionshinder, medlemsstaternas 
skiljaktiga praxis samt ett visst motstånd från medlemsstaternas sida anser kommissionen att 
villkoren inte är uppfyllda för att föreslå ett EU-omfattande handikappkort.

Det är de nationella myndigheterna i medlemsstaterna som har befogenhet att bevilja 
förmåner och särskilda rättigheter för personer med funktionshinder, inbegripet skattemässiga, 
arbetsrättsliga och sociala förmåner.


