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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0385/2008, którą złożyła Anna Schnackers (Holandia) w sprawie
uznawania dowodu tożsamości osoby niepełnosprawnej w całej Europie

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca uwagę na to, że choć Unia Europejska dąży do wspierania 
swobodnego przepływu obywateli, niepełnosprawni obywatele Unii Europejskiej nadal 
doświadczają ogromnych trudności w zakresie swobodnego podróżowania w Europie 
środkami transportu publicznego. Podając przykład niepełnosprawnego obywatela Austrii, 
który pragnie pojechać do Holandii, składająca petycję dochodzi do wniosku, że osoby 
niepełnosprawne praktycznie nie mają możliwości podróżowania w towarzystwie opiekuna. 
Na przykład austriackie dowody tożsamości wydawane osobom niepełnosprawnym i ich 
opiekunom nie są ważne w Holandii, co oznacza, że osoba uprawniona do bezpłatnej podróży 
jako opiekun osoby niepełnosprawnej w Austrii zmuszona jest zakupić bilet kolejowy na 
granicy z Holandią na czas podróży przez Holandię (prawdopodobnie takie same warunki 
obowiązują na granicy z Niemcami). Składająca petycję zwraca się o wprowadzenie dowodu 
tożsamości osoby niepełnosprawnej ważnego w całej Europie i gwarantującego szczególne 
prawa osobom niepełnosprawnym korzystającym z transportu publicznego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 października 2008 r.



PE415.116v02-00 2/3 CM\1017782PL.doc

PL

Komisja Europejska popiera ideę wzajemnego uznawania niepełnosprawności przez państwa 
członkowskie UE do celów przyznawania dodatkowych świadczeń osobom 
niepełnosprawnym, w tym specjalnych praw dotyczących korzystania z transportu 
publicznego.
Jednak brak porozumienia co do definicji niepełnosprawności i jej poszczególnych stopni, 
różnorodność praktyk oraz pewna niechęć ze strony państw członkowskich powstrzymuje 
obecnie Komisję przed zaproponowaniem wprowadzenia dowodu tożsamości osoby 
niepełnosprawnej obowiązującego w całej UE a nawet wzajemnego uznawania krajowych 
dowodów tożsamości osoby niepełnosprawnej w celu przyznania specjalnych praw 
dotyczących korzystania z transportu publicznego.

Jedyny właściwy obowiązujący wspólnotowy akt prawny zapewnia wzajemne uznawanie kart 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Zalecenie Rady 98/376/WE obejmuje praktyczne 
rozdysponowanie kart, przyjmując postać harmonizacji technicznej pod nazwą: 
ustandaryzowany model wspólnotowy. Ustandaryzowana karta parkingowa ułatwia 
swobodny przepływ osób niepełnosprawnych w Europie, umożliwiając jej posiadaczom 
korzystanie z miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych w państwie członkowskim, 
w którym się znajdują.

Wnioski

W chwili obecnej z uwagi na brak porozumienia co do definicji niepełnosprawności i jej 
poszczególnych stopni, różnorodność praktyk oraz pewną niechęć ze strony państw 
członkowskich Komisja nie zamierza proponować wprowadzenia dowodu tożsamości osoby 
niepełnosprawnej obowiązującego w całej UE.

Kwestia przyznawania świadczeń, w tym specjalnych praw osób niepełnosprawnych 
dotyczących korzystania z transportu publicznego, wchodzi w zakres kompetencji władz 
krajowych poszczególnych państw członkowskich.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 14 stycznia 2014 r.

W ramach wykazu działań na lata 2010–20151, stanowiącego załącznik do europejskiej 
strategii w sprawie niepełnosprawności2, eksperci z Akademickiej Sieci Ekspertów ds. 
Niepełnosprawności w UE (ANED) opracowali studium poświęcone zasiłkom i 
świadczeniom z tytułu niepełnosprawności w krajach europejskich „Disability Benefits and 
Entitlements in European Countries”3, któremu towarzyszy baza danych zawierająca 
przykłady opatrzone uwagami4.

                                               
1 COM(2010)0636 final; SEC(2010)1323 final http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF (wyłącznie w angielskiej wersji 
językowej).
2 COM(2010)0636 final http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:PL: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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W oparciu o wnioski płynące z tego studium Komisja zachęca do wymiany informacji i 
wzajemnego uczenia się wśród państw członkowskich, w szczególności na forum Grupy 
Wysokiego Szczebla ds. Niepełnosprawności, w tym podczas dwóch posiedzeń w 2013 r.

Opracowanie wzajemnie uznawanej w UE karty niepełnosprawności w celu rozwiązania 
problemów dotyczących mobilności wewnątrz UE, aby umożliwić osobom 
niepełnosprawnym korzystanie z pełni praw płynących z obywatelstwa UE, w szczególności 
prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu, jest również jednym z działań 
przewidzianych przez Komisję w jej sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE z 2013 r.1.

Wzrastające zainteresowanie państw członkowskich UE umożliwiło Komisji powołanie grupy 
roboczej ds. tego projektu, w ramach której przedstawiciele zainteresowanych państw 
członkowskich (jak dotąd 15) oraz społeczeństwa obywatelskiego zajmują się praktycznymi 
zagadnieniami związanymi z wydawaniem modelowej europejskiej karty niepełnosprawności 
oraz zarządzaniem tą kartą. Prace grupy są jeszcze na wczesnym etapie zaawansowania, ale 
oczekuje się, że opracowana przez nią karta będzie najprawdopodobniej umożliwiała 
przyznawanie świadczeń w obszarze transportu, kultury, rekreacji, sportu i turystyki. Kwestia 
przyznawania takich samych świadczeń obywatelom danego państwa członkowskiego oraz 
osobom posiadającym modelowe europejskie karty niepełnosprawności wydane w innym 
państwie członkowskim wejdzie w zakres kompetencji krajowych organów przyznających 
świadczenia. Niemniej jednak przewiduje się różnice w pakietach świadczeń oferowanych 
w poszczególnych państwach członkowskich.

Wnioski

Komisja powołała grupę roboczą ds. projektu dotyczącego modelowej europejskiej karty 
niepełnosprawności, a prace grupy są jeszcze na wczesnym etapie zaawansowania. Oczekuje 
się, że planowana karta prawdopodobnie będzie wykorzystywana w celu przyznawania 
świadczeń w obszarze transportu, kultury, rekreacji, sportu i turystyki, jednak pakiet 
świadczeń będzie się różnił w poszczególnych państwach członkowskich.

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_en.pdf (zob. s. 23).


