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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα δηλώνει ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενθαρρύνει την ελεύθερη 
κυκλοφορία των πολιτών της, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους υπηκόους 
της ΕΕ με αναπηρία να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας τα δημόσια 
μέσα μεταφοράς. Αναφέροντας το απτό παράδειγμα ενός αυστριακού υπηκόου με αναπηρία 
που επιθυμεί να ταξιδέψει στις Κάτω Χώρες, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι πρακτικά 
αδύνατον για τα άτομα με αναπηρία να ταξιδέψουν εάν χρειάζεται να συνοδεύονται. Για 
παράδειγμα, οι αυστριακές ταυτότητες που εκδίδονται για τα άτομα με αναπηρία και τους 
συνοδούς τους δεν ισχύουν στις Κάτω Χώρες, γεγονός που σημαίνει ότι ένα άτομο που έχει 
το δικαίωμα να ταξιδέψει δωρεάν στην Αυστρία εάν συνοδεύει κάποιο άτομο με αναπηρία 
είναι υποχρεωμένο να αγοράσει εισιτήριο τρένου στα ολλανδικά σύνορα για το τμήμα του 
ταξιδιού που πραγματοποιείται εντός της επικράτειας των Κάτω Χωρών (οι ίδιες ρυθμίσεις 
πιθανόν να ισχύουν και στα γερμανικά σύνορα). Η αναφέρουσα ζητεί την έκδοση ταυτότητας 
για άτομα με αναπηρία που θα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη με ειδικά δικαιώματα για τα 
άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες βάσει του άρθρου 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Οκτωβρίου 2008.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάκειται θετικά στην ιδέα της αμοιβαίας αναγνώρισης της 
κατάστασης αναπηρίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με σκοπό την παραχώρηση 
περισσότερων διευκολύνσεων σε άτομα με αναπηρίες, όπως, μεταξύ άλλων, ειδικά 
δικαιώματα κατά τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς. 
Ωστόσο, η ανυπαρξία μιας συμφωνίας για τον ορισμό της αναπηρίας και των αντίστοιχων 
διαβαθμίσεών της, η πληθώρα πρακτικών και μια σχετική απροθυμία από τα κράτη μέλη 
αποτρέπει επί του παρόντος την Επιτροπή από το να προτείνει κάποιο σύστημα ενιαίας 
ταυτότητας σε επίπεδο ΕΕ για τα άτομα με αναπηρίες ή ακόμα και για την αμοιβαία 
αναγνώριση των εθνικών ταυτοτήτων αναπηρίας με σκοπό τη χορήγηση ειδικών 
δικαιωμάτων για τη χρήση των μέσων μεταφοράς.

Η μοναδική σχετική κοινοτική νομοθεσία που είναι σε ισχύ προβλέπει την αμοιβαία 
αναγνώριση των δελτίων στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρίες. Η σύσταση 98/376/EΚ του 
Συμβουλίου καλύπτει τις πρακτικές διαστάσεις του δελτίου λαμβάνοντας τη μορφή μιας 
τεχνικής εναρμόνισης υπό το όνομα: ενιαίο κοινοτικό υπόδειγμα. Το εν λόγω τυποποιημένο 
δελτίο στάθμευσης διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων με αναπηρία σε 
ολόκληρη την Ευρώπη επιτρέποντας στους κατόχους του δελτίου να επωφελούνται των 
διευκολύνσεων στάθμευσης που παραχωρούνται από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται. 

Συμπεράσματα

Επί του παρόντος, λόγω της ανυπαρξίας μιας συμφωνίας για τον ορισμό της αναπηρίας και 
των αντίστοιχων διαβαθμίσεών της, της πληθώρας πρακτικών και μιας σχετικής απροθυμίας 
από την πλευρά των κρατών μελών, η Επιτροπή δεν σχεδιάζει να προτείνει κάποιο σύστημα 
ενιαίας ταυτότητας σε επίπεδο ΕΕ για τα άτομα με αναπηρίες.

Το ζήτημα της παραχώρησης διευκολύνσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών 
δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν δημόσια μέσα μεταφοράς 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών του εκάστοτε κράτους μέλους.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 14 Ιανουαρίου 2014.

Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την περίοδο 2010-20151, που προσαρτάται ως παράρτημα 
στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για άτομα με αναπηρία2, το Ακαδημαϊκό Δίκτυο Ευρωπαίων 
Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Αναπηρίας (ANED) έχει εκπονήσει μελέτη με θέμα «Παροχές 
και δικαιώματα αναπηρίας σε ευρωπαϊκές χώρες»3 και έχει δημιουργήσει μια σχολιασμένη 
βάση δεδομένων με παραδείγματα4. 

Με βάση τα ευρήματα της μελέτης αυτής, η Επιτροπή έχει προωθήσει την ανταλλαγή 
πληροφοριών και την αμοιβαία γνώση μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως στο πλαίσιο της 
                                               
1 COM(2010) 636 τελικό: SEC(2010) 1323 τελικό http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF (μόνο στα αγγλικά).
2 COM(2010) 636 τελικό http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN: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-
%20Disability%20Benefits%20and%20Entitlements%20-%20Report%20-%20FINAL%20%282%29.pdf.
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Ομάδας υψηλού επιπέδου για την αναπηρία, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των δύο 
συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2013.

Η δημιουργία αμοιβαία αναγνωριζόμενης κάρτας αναπηρίας της ΕΕ με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με τις διασυνοριακές μετακινήσεις εντός 
ΕΕ, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν όλα τα 
προνόμια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, και κυρίως το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία και 
διαμονή, περιλαμβάνεται επίσης στα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή στην έκθεσή της για 
την ευρωπαϊκή ιθαγένεια για το 20131. 

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ επέτρεψε στην Επιτροπή να 
συστήσει μια ομάδα εργασίας για το σχέδιο αυτό, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών (15 έως τώρα) και η κοινωνία των πολιτών, και η οποία 
επεξεργάζεται τις τεχνικές λεπτομέρειες όσον αφορά την έκδοση και τη διαχείριση μιας 
κάρτας αναπηρίας ευρωπαϊκού τύπου. Οι εργασίες της ομάδας αυτής βρίσκονται ακόμη σε 
πρώιμο στάδιο, αλλά η προσδοκία είναι ότι η κάρτα που θα αναπτυχθεί πιθανότατα θα 
εξυπηρετεί την αναγνώριση της παραχώρησης προνομίων στους τομείς των μεταφορών, του 
πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού και του τουρισμού.  Οι εθνικοί φορείς παροχών 
θα αποφασίσουν να παρέχουν τα ίδια προνόμια στους κατοίκους τους και σε άτομα που 
φέρουν την κάρτα αναπηρίας ευρωπαϊκού τύπου που θα έχει εκδοθεί σε διαφορετικά κράτη 
μέλη. Ωστόσο, το πακέτο προνομίων αναμένεται να διαφέρει ανά κράτος μέλος. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή έχει συστήσει μια ομάδα εργασίας για το σχέδιο που αφορά την κάρτα αναπηρίας 
ευρωπαϊκού τύπου, της οποίας οι εργασίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Η προσδοκία είναι 
ότι η κάρτα που θα αναπτυχθεί θα χρησιμεύσει πιθανότατα στην αναγνώριση της 
παραχώρησης προνομίων στους τομείς των μεταφορών, του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, του 
αθλητισμού και του τουρισμού, αλλά το πακέτο προνομίων θα διαφέρει ανά κράτος μέλος.

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_el.pdf (βλέπε σελ. 23).


