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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0385/2008, της Anna Schnackers, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την πανευρωπαϊκή αναγνώριση της ταυτότητας ενός ατόμου με αναπηρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα δηλώνει ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενθαρρύνει την ελεύθερη 
κυκλοφορία των πολιτών της, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους υπηκόους 
της ΕΕ που είναι άτομα με αναπηρία να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας 
τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Αναφέροντας το πρακτικό παράδειγμα ενός αυστριακού 
υπηκόου με αναπηρία που επιθυμεί να ταξιδέψει στις Κάτω Χώρες, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι είναι πρακτικά αδύνατον για τα άτομα με αναπηρία να ταξιδέψουν εάν 
χρειάζεται να συνοδεύονται. Για παράδειγμα, οι αυστριακές ταυτότητες που εκδίδονται για τα 
άτομα με αναπηρία και τους συνοδούς τους δεν ισχύουν στις Κάτω Χώρες, γεγονός που 
σημαίνει ότι ένα άτομο που έχει το δικαίωμα να ταξιδέψει δωρεάν στην Αυστρία εάν 
συνοδεύει κάποιο άτομο με αναπηρία είναι υποχρεωμένο να αγοράσει εισιτήριο τρένου στα 
ολλανδικά σύνορα για το τμήμα του ταξιδιού που πραγματοποιείται εντός της επικράτειας 
των Κάτω Χωρών (οι ίδιες ρυθμίσεις πιθανόν να ισχύουν και στα γερμανικά σύνορα). Η 
αναφέρουσα ζητεί την έκδοση ταυτότητας για άτομα με αναπηρία που θα ισχύει σε ολόκληρη 
την Ευρώπη με ειδικά δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν τα δημόσια 
μέσα μεταφοράς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Οκτωβρίου 2008.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάκειται θετικά στην ιδέα της αμοιβαίας αναγνώρισης της
κατάστασης αναπηρίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ έτσι ώστε να χορηγούνται 
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περισσότερες διευκολύνσεις στα άτομα με αναπηρίες, όπως, μεταξύ άλλων, ειδικά 
δικαιώματα για τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς. 
Ωστόσο, η ανυπαρξία μιας συμφωνίας για τον ορισμό της αναπηρίας και των αντίστοιχων
διαβαθμίσεών της, η πληθώρα πρακτικών και μια σχετική απροθυμία από τα κράτη μέλη
αποτρέπει επί του παρόντος την Επιτροπή από το να προτείνει κάποιο σύστημα ενιαίας
ταυτότητας σε επίπεδο ΕΕ για τα άτομα με αναπηρίες ή ακόμα και για την αμοιβαία 
αναγνώριση των εθνικών ταυτοτήτων αναπηρίας, για τη χορήγηση ειδικών δικαιωμάτων για 
τη χρήση των μέσων μεταφοράς.

Η μοναδική σχετική κοινοτική νομοθεσία που είναι σε ισχύ προβλέπει την αμοιβαία
αναγνώριση των δελτίων στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρίες. Η σύσταση 98/376/EΚ του
Συμβουλίου καλύπτει τις πρακτικές διαστάσεις του δελτίου λαμβάνοντας τη μορφή μιας
τεχνικής εναρμόνισης υπό το όνομα: ενιαίο κοινοτικό υπόδειγμα. Το εν λόγω τυποποιημένο
δελτίο στάθμευσης διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων με αναπηρία σε
ολόκληρη την Ευρώπη επιτρέποντας στους κατόχους του δελτίου να επωφελούνται των 
διευκολύνσεων στάθμευσης που παραχωρούνται από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται. 

Συμπεράσματα

Επί του παρόντος, λόγω της ανυπαρξίας μιας συμφωνίας για τον ορισμό της αναπηρίας και
των αντίστοιχων διαβαθμίσεών της, της πληθώρας πρακτικών και μιας σχετικής απροθυμίας
από την πλευρά των κρατών μελών, η Επιτροπή δεν σχεδιάζει να προτείνει κάποιο σύστημα
ενιαίας ταυτότητας σε επίπεδο ΕΕ για τα άτομα με αναπηρίες.

Το ζήτημα της παραχώρησης διευκολύνσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών
δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν δημόσια μέσα μεταφοράς 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών του εκάστοτε κράτους μέλους.


