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Tárgy: Anna Schnackers, holland állampolgár által benyújtott 0385/2008. számú 
petíció a fogyatékosok személyazonosító igazolványának európai 
elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kiemeli, hogy bár az Európai Unió állampolgárai szabad mozgásának 
elősegítésére törekszik, továbbra is jelentős nehézségekbe ütközik a fogyatékkal élő 
személyek tökmegközlekedéssel történő utazása. Gyakorlati példaként egy Hollandiába utazni 
kívánó fogyatékkal élő osztrák állampolgárt említ, arra következtetésre jut, hogy amennyiben 
ehhez kísérőre is szükségük van, ez gyakorlatilag lehetetlen a fogyatékkal élők számára. 
Például az Ausztriában a fogyatékkal élők és kísérőik számára kiadott személyazonosító 
okmányok nem érvényesek Hollandiában, ami annyit jelent, hogy az a személy, aki a 
fogyatékkal élő személlyel kíván utazni – szemben az Ausztriában őt ingyenes megillető 
utazással – a holland határon vonatjegyet kell váltson az utazás Hollandián belüli szakaszára 
(ugyanezen megoldás érvényesülhet a német határ esetében). A petíció benyújtója 
szorgalmazza egy olyan, a fogyatékkal élők részére kiadandó személyazonosító okmány 
bevezetését, amely egész Európában érvényes lenne, és különleges jogokat biztosítana a 
tömegközlekedést igénybe vevő fogyatékkal élők számára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 2. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 22.

Az Európai Bizottság támogatja a fogyatékkal élő státusz uniós tagállamok közötti kölcsönös 
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elismerését annak érdekében, hogy további előnyöket biztosítsanak a fogyatékkal élő 
embereknek, beleértve a tömegközlekedés használatával kapcsolatos különleges jogokat is. 
Azonban a fogyatékosság és annak mértékének fogalommeghatározására vonatkozó 
megállapodás hiányában a sokféle gyakorlat és a tagállamok vonakodása miatt a Bizottság 
jelenleg nem tud javaslatot tenni a fogyatékkal élő személyek egész EU-ban érvényes 
személyazonosító kártyájának rendszerére, illetve még a fogyatékosok személyazonosító 
igazolványának kölcsönös elismerésére sem, hogy különleges jogokat biztosíthasson a 
tömegközlekedésben.

Jelenleg az egyetlen alkalmazandó közösségi jogszabály a fogyatékkal élő személyek 
parkolási igazolványának kölcsönös elismerését írja elő. A 98/376/EK tanácsi ajánlás az 
igazolvány gyakorlati elrendezésére terjed ki technikai harmonizáció formájában a 
szabványosított közösségi modell név alatt. Ez a szabványosított parkolási igazolvány 
megkönnyíti a fogyatékkal élő emberek szabad mozgását Európában, lehetővé téve a 
gépjármű-tulajdonosoknak, hogy használják a fogyatékkal élőknek fenntartott 
parkolólétesítményeket azokban a tagállamokban, ahol éppen vannak. 

Következtetések

Jelenleg a fogyatékosság és annak mértékének fogalommeghatározására vonatkozó 
megállapodás hiányában, valamint a sokféle gyakorlat és a tagállamok vonakodása miatt a 
Bizottság nem tervezi, hogy javaslatot tesz a fogyatékkal élő személyek egész EU-ban 
érvényes személyazonosító kártyájának rendszerére.

Az egyes tagállamok nemzeti hatóságainak hatáskörébe tartozik, hogy biztosítanak-e 
előnyöket a fogyatékkal élő személyek számára, ideértve a tömegközlekedés használatával 
kapcsolatos különleges jogokat is.


