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Asia: Vetoomus nro 385/2008 Anna Schnackers, Alankomaiden kansalainen, 
toimintarajoitteisten henkilöiden henkilökortin tunnustamisesta Euroopan 
laajuisesti

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että vaikka Euroopan unioni pyrkiikin kannustamaan 
kansalaistensa vapaata liikkuvuutta, toimintarajoitteisten EU-kansalaisten vapaa 
matkustaminen julkisilla kulkuvälineillä Euroopassa on edelleen erityisen hankalaa. 
Vetoomuksen esittäjä ottaa käytännön esimerkiksi tapauksen, jossa toimintarajoitteinen 
Itävallan kansalainen haluaa matkustaa Alankomaihin. Toimintarajoitteisen henkilön on tässä 
tapauksessa käytännössä mahdotonta matkustaa, mikäli hän tarvitsee saattajaa. Itävaltalaiset 
toimintarajoitteisille henkilöille ja heidän saattajilleen myönnetyt henkilökortit eivät ole 
lainvoimaisia Alankomaissa. Tämä tarkoittaa, että toimintarajoitteisen henkilön saattaja saa 
matkustaa maksutta Itävallassa, mutta hänen on Alankomaiden rajalle saapuessaan ostettava 
junalippu Alankomaissa matkustettavaa matkaa varten (sama pätee mahdollisesti myös 
Saksassa). Vetoomuksen esittäjä pyytää, että toimintarajoitteisten henkilöiden henkilökortti 
tunnustettaisiin kaikkialla Euroopassa, ja toimintarajoitteisille henkilöille myönnettäisiin 
erityisoikeuksia joukkoliikenteessä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 2. syyskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 22. lokakuuta 2008

Euroopan komissio kannattaa vammaisuuden vastavuoroista tunnustamista EU:n 
jäsenvaltioiden välillä lisäetuuksien myöntämiseksi toimintarajoitteisille henkilöille, 
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erityisoikeudet joukkoliikenteessä mukaan luettuina. 
Vammaisuuden ja sen eri asteiden määritelmää koskevan sopimuksen puuttuminen sekä 
erilaiset käytännöt ja jäsenvaltioiden tietynlainen toimintahaluttomuus ovat tällä hetkellä 
esteenä sillä, että komissio voisi ehdottaa EU:n laajuisen toimintarajoitteisten henkilöiden 
henkilökortin käyttöönottoa tai edes toimintarajoitteisten henkilöiden kansallisen 
henkilökortin vastavuoroista tunnustamista erityisoikeuksien myöntämiseksi 
joukkoliikenteessä.

Tällä hetkellä yhteisön lainsäädännössä sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen 
järjestelmää ainoastaan toimintarajoitteisten henkilöiden pysäköintikortteihin. Neuvoston 
suosituksessa 98/376/EY esitetään korttia koskevat käytännön säännöt ja suositellaan teknistä 
yhdenmukaistamista, joka perustuu yhteisön mallin mukaiseen pysäköintilupaan. Tällaisella 
standardoidulla pysäköintikortilla helpotetaan toimintarajoitteisten henkilöiden vapaata 
liikkuvuutta kaikkialla Euroopassa, sillä pysäköintikortin haltijat voivat käyttää kulloisessakin 
jäsenvaltiossa toimintarajoitteisille henkilöille annettuja pysäköintimahdollisuuksia. 

Päätelmät

Vammaisuuden ja sen eri asteiden määritelmää koskevan sopimuksen puuttumisen sekä 
erilaisten käytäntöjen ja jäsenvaltioiden tietynlaisen toimintahaluttomuuden takia komissio ei 
aio ehdottaa EU:n laajuisen toimintarajoitteisten henkilöiden henkilökortin käyttöönottoa.

Etuuksien myöntäminen, joukkoliikennettä käyttävien toimintarajoitteisten henkilöiden 
erityisoikeudet mukaan luettuina, kuuluu kunkin jäsenvaltion kansallisten viranomaisten 
toimivaltaan.


