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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0385/2008, ktorú predkladá Anna Schnackers, holandská štátna 
občianka, o uznávaní preukazu totožnosti osôb so zdravotným postihnutím 
v rámci celej Európy

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície uvádza, že hoci sa Európska únia snaží podporovať svojich občanov 
vo voľnom pohybe, pre príslušníkov EÚ so zdravotným postihnutím je voľné cestovanie 
v Európe prostredníctvom verejnej dopravy stále mimoriadne náročné. Ako praktický príklad 
uvádza rakúskeho štátneho príslušníka so zdravotným postihnutím, ktorý chce cestovať do 
Holandska, a dospieva k záveru, že pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré potrebujú 
sprievod, je cestovanie prakticky nemožné. Napríklad preukaz totožnosti vydaný v Rakúsku 
osobám so zdravotným postihnutím a ich sprievodu v Holandsku neplatí. To znamená, že 
osoba sprevádzajúca osobu so zdravotným postihnutím, ktorá v Rakúsku cestuje zadarmo, si 
musí na holandskej hranici kúpiť lístok na vlak na úsek, ktorý v Holandsku precestuje (to isté 
možno platí aj na nemeckej hranici). Predkladateľka petície navrhuje zavedenie preukazov 
totožnosti pre invalidov platných v celej Európe s osobitnými právami pre osoby so 
zdravotným postihnutím pri používaní verejnej dopravy.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 2. septembra 2008. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 192 ods. 4 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 22. októbra 2008).

Európska komisia je naklonená myšlienke vzájomného uznávania zdravotného postihnutia 
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medzi členskými štátmi EÚ s cieľom udeliť ďalšie výhody pre osoby so zdravotným 
postihnutím vrátane osobitných práv na používanie verejnej dopravy. 
Neexistencia dohody o vymedzení zdravotného postihnutia a jeho príslušných stupňov, 
rozmanitosť postupov a určitá neochota členských štátov Komisii v súčasnosti bránia, aby 
navrhla systém zavádzajúci preukaz osoby so zdravotným postihnutím platný v celej EÚ 
alebo čo i len vzájomné uznávanie vnútroštátnych preukazov totožnosti s cieľom poskytovať 
osobitné práva na používanie verejnej dopravy.

Jediné relevantné platné právne predpisy Spoločenstva stanovujú vzájomné uznávanie 
parkovacích preukazov pre ľudí so zdravotným postihnutím. Odporúčanie Rady 98/376/ES sa 
týka praktických dispozícií preukazu vo forme technickej harmonizácie pod názvom 
normalizovaný model Spoločenstva. Tento normalizovaný parkovací preukaz uľahčí voľný 
pohyb osôb so zdravotným postihnutím v Európe a majiteľom automobilov umožní využívať 
výhody parkovania vyhradeného pre osoby so zdravotným postihnutím v členskom štáte, 
v ktorom sa budú nachádzať. 

Závery

Vzhľadom na neexistenciu dohody o vymedzení zdravotného postihnutia a jeho príslušných 
stupňov, rozmanitosť postupov a určitú neochotu členských štátov Komisia v súčasnosti 
neplánuje navrhnúť systém zavádzajúci preukaz osoby so zdravotným postihnutím platný 
v celej EÚ.

Otázka priznania výhod vrátane osobitných práv pre osoby so zdravotným postihnutím 
využívajúce verejnú dopravu je v právomoci vnútroštátnych orgánov každého členského štátu.

4. Odpoveď Komisie (doručená 14. januára 2014).

V rámci zoznamu akcií na obdobie 2010 – 20151 priloženom k európskej stratégii pre oblasť 
zdravotného postihnutia2 Akademická sieť európskych expertov/tiek na problematiku 
zdravotného postihnutia (ANED) vypracovala štúdiu Disability Benefits and Entitlements in 
European Countries (Výhody a nároky osôb so zdravotným postihnutím v európskych 
krajinách) 3 a databázu príkladov s komentármi4. 

Na základe zistení tejto štúdie Komisia podporila výmenu informácií a vzájomné vzdelávanie 
medzi členskými štátmi, najmä v Skupine na vysokej úrovni pre zdravotné postihnutia, okrem 
iného na dvoch schôdzach uskutočnených v roku 2013.

Jednou z akcií, ktoré Komisia predložila v Správe o občianstve EÚ za rok 20135 je 
vypracovanie vzájomne uznávaného preukazu osoby so zdravotným postihnutím v EÚ 

                                               
1 COM(2010) 636 final; SEC(2010) 1323 final http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF (len v angličtine).
2 COM(2010) 636 final http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:SK: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_sk.pdf (pozri s. 23).
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s cieľom riešiť problémy súvisiace s mobilitou v rámci EÚ, aby sa osobám so zdravotným 
postihnutím umožnilo využívať všetky výhody občianstva EÚ, predovšetkým právo na voľný 
pohyb a pobyt. 

Narastajúci záujem členských štátov EÚ umožnil Komisii založiť projektovú pracovnú 
skupinu, v ktorej sa zástupcovia zúčastnených členských štátov (zatiaľ 15) a občianskej 
spoločnosti zaoberajú praktickými podrobnosťami vydávania a správy európskeho vzorového 
preukazu osoby so zdravotným postihnutím. Táto skupina je len v začiatočnej fáze svojej 
práce, ale očakáva sa, že vytvorený preukaz bude slúžiť ako doklad o priznaní výhod v oblasti 
cestovania, kultúry, voľného času, športu a cestovného ruchu. Vnútroštátni poskytovatelia 
výhod budú osobám s európskym vzorovým preukazom osoby so zdravotným postihnutím 
vydaným v inom členskom štáte poskytovať rovnaké výhody ako vlastným obyvateľom. 
Balíček výhod sa však zrejme bude v jednotlivých členských štátoch líšiť. 

Záver

Komisia založila projektovú pracovnú skupinu pre európsky vzorový preukaz osoby so 
zdravotným postihnutím, ktorej práca je zatiaľ len v začiatočnej fáze. Očakáva sa, že 
vytvorený preukaz bude slúžiť ako doklad o priznaní výhod v oblasti cestovania, kultúry, 
voľného času, športu a cestovného ruchu, ale balíček výhod sa bude v jednotlivých členských 
štátoch líšiť. 


