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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 385/2008, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgā Anna 
Schnackers, par personu invaliditātes apliecību atzīšanu visā Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka ES valstspiederīgie ar invaliditāti joprojām saskaras ar 
lielām grūtībām, ceļojot ar sabiedrisko transportu, kaut arī Eiropas Savienība veicina brīvu tās 
pilsoņu pārvietošanos. Pamatojoties uz kādu gadījumu ar Austrijas valstspiederīgo ar 
invaliditāti, kas vēlējās izceļot uz Nīderlandi, viņa secina, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir 
praktiski neiespējami ceļot, ja viņiem ir nepieciešams pavadonis. Piemēram, Austrijas personu 
apliecības personām ar invaliditāti un viņu pavadoņiem nav derīgas Nīderlandē, un tādēļ 
personai, kas Austrijā var ceļot bez maksas, ja tā ir pavadonis cilvēkam ar invaliditāti, uz 
Holandes robežas ir jāiegādājas vilciena biļete par dzelzceļa posmu, ko tā veiks Nīderlandes 
teritorijā (šāda kārtība, iespējams, pastāv arī Vācijā). Lūgumraksta iesniedzēja lūdz ieviest 
tādas personu apliecības cilvēkiem ar invaliditāti, kas būtu derīgas visā Eiropā un piešķirtu 
īpašas tiesības, ceļojot ar sabiedrisko transportu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 2. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 22. oktobrī

Eiropas Komisija atbalsta ideju par invaliditātes statusa savstarpēju atzīšanu ES dalībvalstīs, 
lai nodrošinātu cilvēkiem ar invaliditāti papildu priekšrocības, tostarp īpašas tiesības, ceļojot 
ar sabiedrisko transportu.
Tomēr vienotības trūkums attiecībā uz invaliditātes definīciju un tās attiecīgajām pakāpēm, 
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atšķirīgā prakse un sava veida dalībvalstu nevēlēšanās patlaban neļauj Komisijai ierosināt 
izstrādāt ES mēroga personas apliecību sistēmu personām ar invaliditāti vai pat dalībvalstu 
invaliditātes apliecību savstarpēju atzīšanu, lai piešķirtu īpašas tiesības sabiedriskā transporta 
izmantošanā.

Vienīgie šajā jomā spēkā esošie Kopienas tiesību akti nodrošina savstarpēji atzītas 
autostāvvietu kartes personām ar invaliditāti. Padomes Ieteikumā 98/376/EK aptverts šo karšu 
praktiskais lietojums un saskaņoti tehniskie noteikumi ar nosaukumu „standartizēts Kopienas 
modelis”. Šī standartizētā autostāvvietu karte atvieglo personu ar invaliditāti brīvu 
pārvietošanos visā Eiropā, ļaujot karšu turētājiem izmantot personām ar invaliditāti pieejamas 
autostāvvietas dalībvalstī, kurā šīs personas atrodas. 

Secinājumi

Tā kā trūkst vienotības attiecībā uz invaliditātes definīciju un tās attiecīgajām pakāpēm un tā 
kā dalībvalstīs valda atšķirīga prakse un sava veida nevēlēšanās, Komisija neplāno ierosināt 
izstrādāt ES mēroga personas apliecību sistēmu personām ar invaliditāti.

Jautājums par priekšrocību, tostarp īpašu tiesību, piešķiršanu personām ar invaliditāti 
sabiedriskā transporta izmantošanā, ir katras dalībvalsts iestāžu kompetencē.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 14. janvārī

Kā vienu no Eiropas invaliditātes stratēģijas1 pasākumiem 2010.‒2015. gadam2 Eiropas 
Invaliditātes ekspertu akadēmiskais tīkls (ANED) ir sagatavojis pētījumu „Invaliditātes 
pabalsti un atvieglojumi Eiropas valstīs”3 un piemēru datubāzi ar norādēm4. 

Pamatojoties uz šajā pētījumā ietvertajiem novērojumiem, Komisija ir veicinājusi 
informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, kā arī savstarpējas mācības, it īpaši augsta līmeņa 
grupā invaliditātes jautājumos, tostarp divās sanāksmēs, kas notika 2013. gadā.

Izstrādāt savstarpēji atzītu ES invaliditātes apliecību, lai risinātu ar ES iekšējo mobilitāti 
saistītas problēmas un tādējādi ļautu personām ar invaliditāti baudīt visas ES pilsoņu 
priekšrocības, it īpaši brīvas pārvietošanās un patstāvīgas uzturēšanās tiesības, ir arī viens no 
pasākumiem, ko Komisija ietvērusi savā 2013. gada ziņojumā par ES pilsonību5. 

Pateicoties ES dalībvalstu pieaugošajai interesei, Komisija izveidoja projekta darba grupu, 
kurā pārstāvji no ieinteresētajām dalībvalstīm (pagaidām 15) un pilsoniskā sabiedrība risina 
Eiropas modeļa invaliditātes apliecību izsniegšanas un pārvaldīšanas praktiskos aspektus. Šī 

                                               
1 COM(2010) 636 galīgā redakcija http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:LV:PDF.
2 COM(2010)636 galīgā redakcija, SEC(2010) 1323 galīgā redakcija http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF (tikai angļu valodā).
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_lv.pdf (sk. 23. lpp).
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grupa savu darbu ir sākusi nesen, taču ir gaidāms, ka izstrādātā apliecība sniegs priekšrocības 
transporta, kultūras, brīvā laika pavadīšanas, sporta un tūrisma jomā. Kompetentās dalībvalstu 
iestādes lems par vienādu priekšrocību sniegšanu saviem iedzīvotājiem un personām, kurām ir 
citās dalībvalstīs izsniegtas Eiropas modeļa invaliditātes apliecības. Tomēr ir gaidāms, ka 
priekšrocību apmērs dalībvalstīs būs atšķirīgs. 

Secinājumi

Komisija ir izveidojusi projekta darba grupu par Eiropas modeļa invaliditātes apliecībām, un 
šīs grupas darbs vēl ir sākumposmā. Tiek gaidīts, ka izstrādātā apliecība sniegs priekšrocības 
transporta, kultūras, brīvā laika pavadīšanas, sporta un tūrisma jomā, taču priekšrocību apmērs 
dalībvalstīs atšķirsies. 


