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Tárgy: Anna Schnackers, holland állampolgár által benyújtott 0385/2008. számú 
petíció a fogyatékosok személyazonosító igazolványának európai 
elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kiemeli, hogy bár az Európai Unió állampolgárai szabad mozgásának 
elősegítésére törekszik, továbbra is jelentős nehézségekbe ütközik a fogyatékkal élő 
személyek tömegközlekedéssel történő utazása. Gyakorlati példaként egy Hollandiába utazni 
kívánó fogyatékkal élő osztrák állampolgárt említ, és arra a következtetésre jut, hogy a 
fogyatékkal élők számára az utazás gyakorlatilag lehetetlen, amennyiben kísérőre is 
szükségük van. Például az Ausztriában a fogyatékkal élők és kísérőik számára kiadott 
személyazonosító okmányok nem érvényesek Hollandiában, ami annyit jelent, hogy annak a 
személynek, aki a fogyatékkal élő személlyel kíván utazni – szemben az Ausztriában őt 
megillető ingyenes utazással – a holland határon vonatjegyet kell váltania az utazás 
Hollandián belüli szakaszára (ugyanez a megoldás érvényesülhet a német határ esetében is). A 
petíció benyújtója szorgalmazza egy olyan, a fogyatékkal élők részére kiadandó 
személyazonosító okmány bevezetését, amely egész Európában érvényes lenne, és különleges 
jogokat biztosítana a tömegközlekedést igénybe vevő fogyatékkal élők számára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 22.
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Az Európai Bizottság támogatja a fogyatékkal élő státusz uniós tagállamok közötti kölcsönös 
elismerését annak érdekében, hogy további előnyöket biztosítsanak a fogyatékkal élő 
embereknek, beleértve a tömegközlekedés használatával kapcsolatos különleges jogokat is.
Azonban a fogyatékosság és annak mértékének fogalommeghatározására vonatkozó 
megállapodás hiányában a sokféle gyakorlat és a tagállamok vonakodása miatt a Bizottság 
jelenleg nem tud javaslatot tenni a fogyatékkal élő személyek egész EU-ban érvényes 
személyazonosító kártyájának rendszerére, illetve még a tömegközlekedésben különleges 
jogokat biztosító fogyatékosok személyazonosító igazolványának kölcsönös elismerésére 
sem.

Jelenleg az egyetlen alkalmazandó közösségi jogszabály a fogyatékkal élő személyek 
parkolási igazolványának kölcsönös elismerését írja elő. A 98/376/EK tanácsi ajánlás az 
igazolvány gyakorlati használatára vonatkozó rendelkezésekre terjed ki technikai 
harmonizáció formájában a szabványosított közösségi modell név alatt. Ez a szabványosított 
parkolási igazolvány megkönnyíti a fogyatékkal élő emberek szabad mozgását Európában, 
lehetővé téve a gépjármű-tulajdonosoknak, hogy használják a fogyatékkal élőknek fenntartott 
parkolólétesítményeket azokban a tagállamokban, ahol éppen vannak. 

Következtetések

Jelenleg a fogyatékosság és annak mértékének fogalommeghatározására vonatkozó 
megállapodás hiányában, valamint a sokféle gyakorlat és a tagállamok vonakodása miatt a 
Bizottság nem tervezi, hogy javaslatot tesz a fogyatékkal élő személyek egész EU-ban 
érvényes személyazonosító kártyájának rendszerére.

Az egyes tagállamok nemzeti hatóságainak hatáskörébe tartozik, hogy biztosítanak-e 
előnyöket a fogyatékkal élő személyek számára, ideértve a tömegközlekedés használatával 
kapcsolatos különleges jogokat is.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 14.

Az európai fogyatékosságügyi stratégiához1 mellékelt, a 2010–2015 közötti időszakra 
vonatkozó fellépések listájának2 részeként az európai fogyatékossági szakértők egyetemi 
hálózata (ANED) tanulmányt készített „Fogyatékossági ellátások és jogosultságok az európai 
országokban”3 címmel, valamint egy magyarázó jegyzetekkel ellátott, példákat tartalmazó 
adatbázist4. 

E tanulmány következtetései alapján a Bizottság támogatta a tagállamok közötti 
információcserét és az egymástól való tanulást, különösen a fogyatékossággal foglalkozó 
magas szintű csoporton belül, többek között a 2013-ben tartott két ülésen.

                                               
1 COM(2010)0636 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:HU:PDF.
2 COM(2010)0636; SEC(2010)1323 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF (csak angol nyelven érhető el).
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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A Bizottság uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentésének egy másik javasolt intézkedése1

egy kölcsönösen elismert uniós fogyatékossági igazolvány kidolgozása az Unión belüli 
mobilitással kapcsolatos problémák kezelése érdekében, amely lehetővé tenné, hogy a 
fogyatékossággal élő személyek teljes mértékben élvezhessék az uniós polgárságból eredő 
valamennyi előnyt, különösen a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogot. 

A tagállamok egyre növekvő érdeklődése lehetővé tette a Bizottság számára egy projekt-
munkacsoport felállítását, amelynek keretén belül az érdekelt tagállamok (eddig 15) és a civil 
társadalom képviselői a fogyatékossági igazolvány európai modellje kibocsátásának és 
kezelésének gyakorlati részleteivel foglalkoznak. E csoport még munkája korai szakaszában 
van, de a várakozások szerint a kidolgozandó igazolvány hozzásegít ahhoz, hogy a 
közlekedés, a kultúra, a szabadidő, a sport és az idegenforgalom területén biztosított 
jogosultságokat elismerjék. A jogosultságok nyújtásáért felelős nemzeti szolgáltatók 
dönthetnek arról, hogy ugyanazokat a jogosultságokat biztosítják a saját lakosaik és azok 
számára, akik egy másik tagállam által kiállított európai modellű fogyatékossági 
igazolvánnyal rendelkeznek. A jogosultságok mértéke azonban várhatóan eltérő lesz az egyes 
tagállamokban. 

Következtetések

A Bizottság a fogyatékossági igazolvány európai modelljének kidolgozásáért felelős projekt-
munkacsoport felállítását kezdeményezte, amely csoport egyelőre munkája korai szakaszában 
van. A várakozások szerint a bevezetendő igazolvány hozzájárul ahhoz, hogy a közlekedés, a 
kultúra, a szabadidő, a sport és az idegenforgalom területén biztosított jogosultságokat 
elismerjék, a jogosultságok mértéke azonban tagállamonként eltérő lenne. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_hu.pdf (lásd a 23. oldalt).


