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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0385/2008 af Anna Schnackers, nederlandsk statsborger, om 
anerkendelse af handicappedes identitetskort i hele Europa

1. Sammendrag

Andrageren fremfører, at det fortsat er meget vanskeligt for handicappede EU-borgere at rejse 
frit i Europa ved brug af offentlig transport, selv om Den Europæiske Union ganske vist søger 
at fremme sine borgeres frie bevægelighed. Hun konkluderer, at det praktisk talt er umuligt 
for en handicappet person at rejse, hvis denne har behov for at blive ledsaget, hvilket hun 
illustrerer ved et eksempel om en handicappet østrigsk borger, der ønsker at rejse til 
Nederlandene. Østrigske identitetskort, der udstedes til handicappede personer og de personer, 
som ledsager dem, er f.eks. ikke gyldige i Nederlandene, hvilket betyder, at de enkeltpersoner, 
der har ret til at rejse gratis i Østrig, skal købe en togbillet ved den hollandske grænse for den 
del af rejsen, der foregår i Nederlandene (samme ordning gælder muligvis også ved den tyske 
grænse), hvis de ledsager en handicappet. Andrageren efterlyser, at der indføres et 
identitetskort for handicappede, som er gyldigt i hele Europa, med særlige rettigheder for 
handicappede, der bruger offentlig transport.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. september 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. oktober 2008

"Kommissionen støtter idéen om gensidig anerkendelse af handicapstatus mellem EU-
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medlemsstaterne med henblik på tildeling af flere ydelser til handicappede, herunder særlige 
rettigheder i forbindelse med anvendelse af offentlig transport.

Da der ikke er enighed om en aftale vedrørende definitionen af handicap og invaliditetsgrad, 
de forskellige praksisser og en vis modvillighed fra medlemsstaternes side, er Kommissionen 
for nuværende imidlertid forhindret i at stille forslag om indførelse af et europæisk 
identitetskort for handicappede eller blot en gensidig anerkendelse af nationale identitetskort 
for handicappede, der giver dem særlige rettigheder i forbindelse med anvendelse af offentlig 
transport.

Den eneste relevante eksisterende fællesskabslovgivning vedrører gensidig anerkendelse af 
parkeringskort for handicappede personer. I Rådets henstilling 98/376/EF fastsættes de 
praktiske bestemmelser vedrørende kortet i form af en teknisk harmonisering på grundlag af 
en standardiseret fællesskabsmodel. Dette standardiserede parkeringskort fremmer den frie 
bevægelighed for handicappede i Europa og giver indehaverne af kortet mulighed for at 
benytte de parkeringsfaciliteter, der er tilgængelige for handicappede i den pågældende 
medlemsstat, hvor de befinder sig. 

Konklusion

Kommissionen har i øjeblikket ikke til hensigt at stille forslag om indførelse af et europæisk 
identitetskort for handicappede personer, idet der ikke er hersker enighed om definitionen af 
handicap og invaliditetsgrad, de forskellige praksisser, og da der er en vis modvillighed fra 
medlemsstaternes side.

Spørgsmålet om tildeling af ydelser, herunder særlige rettigheder for handicappede, der 
benytter offentlig transport, henhører under de nationale myndigheders kompetence i de 
enkelte medlemsstater."

4. Kommissionens svar, modtaget den 14. januar 2014

"Som en del af listen over foranstaltninger for 2010-20151, der er knyttet som bilag til den 
europæiske handicapstrategi2, har det akademiske netværk for handicapeksperter (ANED) 
gennemført en undersøgelse af "ydelser og rettigheder for personer med handicap i 
europæiske lande"3 samt oprettet en annoteret database over eksempler4. 

På grundlag af resultaterne af denne undersøgelse har Kommissionen fremmet udveksling af 
oplysninger og gensidig læring blandt medlemsstaterne, navnlig inden for Gruppen på Højt 
Plan vedrørende Handicapspørgsmål, herunder på to afholdte møder i 2013.

                                               
1 COM(2010)0636 final: SEC(2010) 1323 final: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF (kun på engelsk).
2 COM(2010)0636 final: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:DA: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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Udviklingen af et gensidigt anerkendt EU-handicapkort, som har til formål at løse 
problemerne i forbindelse med mobilitet inden for EU, således at handicappede kan nyde alle 
fordelene ved EU-borgerskab, navnlig retten til fri bevægelighed og ophold, er ligeledes en af 
de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået i sin rapport om unionsborgerskab 
20131. 

Den voksende interesse blandt EU's medlemsstater har gjort det muligt for Kommissionen at 
nedsætte en projektarbejdsgruppe, hvor repræsentanter fra interesserede medlemsstater (15 
indtil videre) og civilsamfundet håndterer de praktiske detaljer ved udstedelse og forvaltning 
af en europæisk model for et handicapkort. Arbejdet inden for denne gruppe befinder sig 
stadig i sin indledende fase, men det forventes, at det kort, som skal udarbejdes, formentlig vil 
have til formål at anerkende tildelingen af ydelser på områder, såsom transport, kultur, fritid, 
idræt og turisme. Nationale leverandører af ydelser vil skulle beslutte, om de vil levere de 
samme ydelser til deres borgere og til de personer, som får handicapkort efter den europæiske 
model udstedt i andre medlemsstater. Pakken med ydelser forventes dog at variere mellem 
medlemsstaterne. 

Konklusion

Kommissionen har nedsat en projektarbejdsgruppe om en europæisk model for et 
handicapkort, hvis arbejde fortsat er i sin indledende fase. Det forventes, at det kort, som skal 
udarbejdes, formentlig vil blive anvendt til at anerkende tildelingen af ydelser inden for 
områder, såsom transport, kultur, fritid, idræt og turisme, men at pakken med ydelser vil 
variere mellem medlemsstaterne." 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_da.pdf (jf. side 23).


