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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0385/2008 af Anna Schnackers, nederlandsk statsborger, om 
anerkendelse af handicappede personers identitetskort i hele Europa

1. Sammendrag

Andrageren fremfører, at alt imens Den Europæiske Union opfordrer til borgeres frie 
bevægelighed, er det stadig meget vanskeligt for handicappede EU-borgere at rejse frit i 
Europa ved brug af offentlige transportmidler. Hun konkluderer, at det er praktisk talt umuligt 
for en handicappet person at rejse, hvis de har behov for en hjælper, illustreret ved et 
eksempel om en handicappet østrigsk borger, der ønsker at rejse til Nederlandene. Østrigske 
identitetskort, der udstedes til handicappede personer og deres hjælpere, er ikke gyldige i 
Nederlandene, hvilket betyder, at individer, der har ret til at rejse gratis i Østrig, hvis de er 
hjælper for en handicappet person, skal købe en togbillet ved den hollandske grænse for den 
del af rejsen, der foregår i Nederlandene (og samme ordning gælder muligvis også ved den 
tyske grænse). Andrageren anmoder om, at der indføres et identitetskort for handicappede 
personer, der er gyldigt i hele Europa, med særlige rettigheder for handicappede personer, der 
bruger offentlige transportmidler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. september 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. oktober 2008.

"Kommissionen støtter idéen om gensidig anerkendelse af handicapstatus mellem EU-
medlemsstaterne med henblik på tildeling af yderligere fordele til handicappede, herunder 
særlige rettigheder i forbindelse med anvendelse af offentlige transportmidler.

Kommissionen har imidlertid ikke i øjeblikket mulighed for at stille forslag om indførelse af 
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et europæisk identitetskort for handicappede personer eller blot gensidig anerkendelse af 
nationale identitetskort for handicappede personer, der giver dem særlige rettigheder, når de 
anvender offentlige transportmidler, idet der ikke er skabt enighed om definitionen af 
handicap og sværhedsgrad, den forskellige praksis og en vis modvillighed fra 
medlemsstaternes side.

Den eneste relevante eksisterende fællesskabslovgivning vedrører gensidig anerkendelse af 
parkeringskort for mennesker med handicap. I Rådets henstilling 98/376/EF fastsættes de 
praktiske bestemmelser vedrørende kortet i form af en teknisk harmonisering på grundlag af
en ensartet fællesskabsmodel. Denne ensartede fællesskabsmodel fremmer den frie 
bevægelighed for handicappede i Europa og giver indehaverne af kortet mulighed for at 
benytte de parkeringsfaciliteter, der er tilgængelige for handicappede i den pågældende 
medlemsstat, hvor den handicappede befinder sig.

Konklusion

Kommissionen har ikke i øjeblikket til hensigt at stille forslag om indførelse af et europæisk 
identitetskort for handicappede personer, idet der ikke er skabt enighed om definitionen af 
handicap og sværhedsgrad, den forskellige praksis og en vis modvillighed fra 
medlemsstaternes side.

Spørgsmålet om tildeling af fordele, herunder særlige rettigheder for handicappede, der 
benytter offentlige transportmidler, henhører under de nationale myndigheders kompetence i 
de enkelte medlemsstater."


