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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja pažymi, kad, nors Europos Sąjunga siekia skatinti laisvą savo piliečių 
judėjimą, neįgaliems ES piliečiams ir toliau nepaprastai sunku nemokamai keliauti Europoje 
naudojantis viešuoju transportu. Pateikdama tikrą Austrijos piliečio, pageidavusio keliauti į 
Nyderlandus, pavyzdį, ji daro išvadą, kad neįgalieji faktiškai neturi galimybių keliauti, jei turi 
būti lydimi. Pavyzdžiui, neįgaliesiems ir juos lydintiems asmenims išduotos austriškos 
tapatybės kortelės negalioja Nyderlanduose, o tai reiškia, kad neįgalųjį lydintis asmuo, turintis 
teisę nemokamai keliauti Austrijoje, turi nusipirkti traukinio bilietą prie sienos su 
Nyderlandais kelionės atkarpai pastarojoje šalyje įveikti (ta pati procedūra greičiausiai 
taikoma prie Vokietijos sienos). Peticijos pateikėja siekia, kad būtų sukurta neįgaliojo 
tapatybės kortelė, kuri galiotų visoje Europoje, įskaitant specialias teises neįgaliesiems 
naudojantis viešuoju transportu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. rugsėjo 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. spalio 22 d.

Europos Komisija pritaria neįgaliojo statuso tarpusavio pripažinimo, kurį užtikrintų ES 
valstybės narės, idėjai, kad būtų suteiktos papildomos privilegijos neįgaliesiems, įskaitant 
specialias teises naudotis viešuoju transportu.
Deja, kadangi nepasirašytas susitarimas dėl negalios ir jos klasių apibrėžties, kadangi skiriasi 
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praktika ir valstybės narės rodo tam tikrą nenorą, šiuo metu Komisija negali pasiūlyti ES 
masto tapatybės kortelės neįgaliesiems ar netgi nacionalinių neįgaliojo tapatybės kortelių 
tarpusavio pripažinimo sistemos siekiant užtikrinti specialias teises naudotis viešuoju 
transportu.

Pagal vienintelį aktualų šiuo metu galiojantį Bendrijos teisės aktą numatytas neįgaliųjų 
automobilių statymo kortelių tarpusavio pripažinimas. Tarybos rekomendacija 98/376/EB 
apima praktines kortelės savybes – techninio harmonizavimo formą, vadinamą standartizuotu 
Bendrijos modeliu. Naudojant šią standartizuotą automobilio statymo kortelę skatinamas 
laisvas neįgaliųjų judėjimas Europoje ir taip kortelių turėtojai gali naudotis neįgaliesiems 
skirtomis automobilio parkavimo vietomis valstybėje narėje, kurioje jie yra.

Išvados

Kadangi nesama susitarimo dėl negalios ir jos atitinkamų klasių apibrėžties, kadangi skiriasi 
praktika ir valstybės narės rodo tam tikrą nenorą, šiuo metu Komisija neplanuoja pasiūlyti ES 
masto tapatybės kortelės neįgaliesiems sistemos.

Spręsti klausimą dėl privilegijų, įskaitant specialias teises neįgaliesiems naudotis viešuoju 
transportu, užtikrinimo priklauso kiekvienos valstybės narės nacionalinių institucijų 
kompetencijai.

4. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 14 d.

Dalį 2010–2015 m. veiksmų sąrašo1, pridėto prie Europos strategijos dėl negalios2, sudaro 
Europos ekspertų negalios klausimais akademinio tinklo (angl. Academic Network of 
European Disability experts – ANED) parengtas tyrimas „Neįgaliųjų privilegijos ir teisės 
Europos šalyse“ (angl. Disability Benefits and Entitlements in European Countries3) ir 
anotuota pavyzdžių duomenų bazė4.

Remdamasi šio tyrimo išvadomis, Komisija, pirmiausia atsižvelgdama į aukšto lygio grupės 
negalios klausimais veiklą, įskaitant du 2013 m. surengtus posėdžius, skatino valstybes nares 
keistis informacija ir tarpusavio mokymais.

Tarpusavyje pripažįstamos ES neįgaliojo kortelės parengimas siekiant spręsti problemas, 
susijusias su judumu ES viduje, kad neįgalieji galėtų naudotis visomis ES pilietybės 
privilegijomis, pirmiausia teise laisvai judėti ir apsigyventi, taip pat yra vienas iš veiksmų, 
kuriuos Komisija pateikė savo 2013 m. ES pilietybės ataskaitoje5.

Išaugus ES valstybių narių susidomėjimui, Komisija galėjo inicijuoti projekto darbo grupę. Ją 

                                               
1 COM(2010) 636 final; SEC(2010) 1323 final http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF (prieinama tik anglų kalba).
2 COM(2010) 636 final 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.
5 http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_en.pdf (žr. p. 23).
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sudarantys suinteresuotųjų valstybių narių (kol kas jų 15) ir pilietinės visuomenės atstovai 
sprendžia klausimus dėl praktinių Europos modelio neįgaliojo kortelės išdavimo ir 
administravimo detalių. Šios grupės darbas dar tik neseniai pardėtas, tačiau tikimasi, kad 
naudojant kortelę, kurią ketinama parengti, greičiausiai bus pripažįstamas privilegijų 
suteikimas transporto, kultūros, laisvalaikio, sporto ir turizmo srityse. Nacionaliniai 
privilegijų suteikėjai turėtų nuspręsti užtikrinti tas pačias privilegijas savo šalies gyventojams 
ir asmenims, kurie turi kitose valstybėse narėse išduotą Europos modelio neįgaliojo kortelę. 
Visgi manoma, kad privilegijų paketas skirtingose valstybėse narėse skirsis.

Išvados

Komisija inicijavo projekto darbo grupę Europos modelio neįgaliojo kortelės klausimu, kurios 
darbas dar tik prasidėjo. Tikimasi, kad naudojant kortelę, kurią ketinama parengti, greičiausiai 
bus pripažįstamas privilegijų suteikimas transporto, kultūros, laisvalaikio, sporto ir turizmo 
srityse, tačiau privilegijų paketas skirtingose valstybėse narėse skirsis.


