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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0385/2008, внесена от Anna Schnackers, с нидерландско 
гражданство, относно карта за самоличност за лица с увреждания, която да 
се признава в цяла Европа

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва, че макар Европейският съюз да се опитва да 
насърчи свободното движение на своите граждани, все още е изключително трудно за 
хората с увреждания от държавите-членки на ЕС да пътуват свободно в Европа като 
използват обществен транспорт. Тя привежда пример с лице с увреждания от Австрия, 
което желае да пътува до Нидерландия, и стига до заключението, че практически е 
невъзможно за хора с увреждания да пътуват, ако се налага да пътуват с придружители. 
Например австрийските карти за самоличност, издадени на хора с увреждания и на 
техните придружители, не са валидни в Нидерландия, което означава, че ако лицето, 
имащо право да пътува безплатно в Австрия, се явява придружител на човек с 
увреждане, трябва да закупи билет за влак на нидерландската граница за пътуването на 
територията на Нидерландия (същите правила вероятно се прилагат и на германската
граница). Вносителката на петицията настоява да бъде въведена карта за самоличност 
за хора с увреждания, която да бъде валидна в цяла Европа и да гарантира специалните 
права на лицата с увреждания при използването на обществения транспорт.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 септември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 октомври 2008 г.
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Европейската комисия подкрепя идеята за взаимно признаване на статута на лицата с 
увреждания между държавите-членки на ЕС за целите на предоставянето на 
привилегии на хората с увреждания, включително специални права за използване на 
обществения транспорт.
Но липсата на споразумение относно дефинирането на уврежданията и съответните 
степени, разликата в практиките и нежеланието на някои държави-членки в момента не 
позволява на Комисията да предложи схема на карта за самоличност за хората с 
увреждания, призната във всички държави-членки на ЕС или дори за взаимно 
признаване на националните карти за самоличност на хората с увреждания за 
получаване на специални права за използване на обществения транспорт.

Единственото действащо законодателство на Общността в тази област осигурява 
взаимно признаване на картите за паркиране на лица с увреждания. Препоръка 
98/376/ЕО на съвета покрива практическите условия за ползване на картата под 
формата на техническа хармонизация под името стандартизиран модел на Общността. 
Тази стандартизирана карта за паркиране улеснява свободното движение на хора с 
увреждания из Европа, като позволява на притежателите на картите да се възползват от 
паркинг услугите за лица с увреждания в държавата-членка, в която се намират.

Заключения

В момента поради липсата на споразумение относно дефинирането на уврежданията и 
съответните степени, разликата в практиките и нежеланието на някои държави-членки, 
Комисията не планира да предложи схема на карта за самоличност за лицата с 
увреждания, призната във всички държави-членки на ЕС.

Въпросът с предоставянето на привилегии, включително специални права за хората с 
увреждания за използване на обществения транспорт е в компетентността на 
националните власти на всяка държава-членка.

4. Отговор от Комисията, получен на 14 януари 2014 г.

Като част от списъка с действия за периода 2010-2015 г.1, приложен към Европейска 
стратегия за хората с увреждания2, Академичната мрежа на европейските експерти в 
областта на уврежданията (ANED) е изготвила проучване "Помощи и надбавки за 
хората с увреждания в европейските държави"3 и анотирана база данни с примери4.

Въз основа на заключенията на това проучване, Комисията насърчи обмен на 
информация и взаимно обучаване сред държавите членки, по-специално в рамките на 
Групата на високо равнище по проблемите на хората с увреждания, включително на 

                                               
1 COM(2010) 636 окончателен; SEC(2010) 1323 final http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF (само на английски език).
2 COM(2010) 636 окончателен http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:DE:PDF.
3 http://www.disability-europe.net/content/aned/media/ANED%202010%20Task%207%20-
%20Disability%20Benefits%20and%20Entitlements%20-%20Report%20-%20FINAL%20%282%29.pdf .
4 http://www.disability-europe.net/content/aned/media/ANED%202010%20Task%207%20-
%20Report%20Annex%201%20-%20database%20summary%20FINAL.pdf
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проведените през 2013 г. две срещи.

Разработването на карта на ЕС за хората с увреждания, която да бъде взаимно 
признавана от страните, с оглед справянето с проблемите, свързани с мобилността в 
рамките на ЕС и предоставяне на условия за хората с увреждания да се възползват от 
всички права на европейското гражданство, по-специално правото на свободно 
движение и пребиваване, също е едно от действията, предложени от Комисията в 
нейния доклад относно европейското гражданство за 2013 г1.

Нарастващият интерес сред държавите членки на ЕС даде възможност на Комисията да 
инициира Работна група за проекти (РГП), в която представители на интересуващите се 
държави членки (досега 15) и на гражданското общество, да работят върху 
практическите детайли по издаването и управлението на европейски модел на карта за 
хората с увреждания. Тази група все още се намира в началото на своята работа, но 
очакванията са картата, която ще бъде разработена да служи за признаване правото на 
предоставяне на преимущества в сферите на транспорта, културата, свободното време, 
спорта и туризма. Националните доставчици на тези преимущества ще вземат решение 
да предоставят същите права както на своите граждани, така и на лицата, разполагащи с 
европейска карта за хора с увреждания от други държави членки. При все това се 
очаква този набор от преимущества да бъде различен за различните държави членки.

Заключения

Комисията е стартирала Работна група за проекти (РГП) за европейски модел на карта 
за хората с увреждания, чиято работа все още се намира на ранен етап. Очакванията са 
картата, която ще бъде разработена да служи за признаване правото на предоставяне на 
преимущества в сферите на транспорта, културата, свободното време, спорта и 
туризма, но този набор от преимущества вероятно ще бъде различен за различните 
държави членки.

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_en.pdf (вж. стр. 23).


