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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0385/2008, którą złożyła Anna Schnackers (Holandia) w sprawie 
uznawania dowodu tożsamości osoby niepełnosprawnej w całej Europie

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca uwagę na to, że choć Unia Europejska dąży do wspierania 
swobodnego przepływu obywateli, niepełnosprawni obywatele Unii Europejskiej nadal 
doświadczają ogromnych trudności w zakresie swobodnego podróżowania w Europie 
środkami transportu publicznego. Podając przykład niepełnosprawnego obywatela Austrii, 
który pragnie pojechać do Holandii, składająca petycję dochodzi do wniosku, że osoby 
niepełnosprawne praktycznie nie mają możliwości podróżowania w towarzystwie opiekuna. 
Na przykład austriackie dowody tożsamości wydawane osobom niepełnosprawnym i ich 
opiekunom nie są ważne w Holandii, co oznacza, że osoba uprawniona do bezpłatnej podróży 
jako opiekun osoby niepełnosprawnej w Austrii zmuszona jest zakupić bilet na granicy 
z Holandią na czas podróży przez Holandię (prawdopodobnie takie same warunki obowiązują 
na granicy z Niemcami). Składająca petycję zwraca się o wprowadzenie dowodu tożsamości 
osoby niepełnosprawnej ważnego w całej Europie i gwarantującego szczególne prawa 
osobom niepełnosprawnym korzystającym z transportu publicznego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 października 2008 r.

Komisja Europejska popiera ideę wzajemnego uznawania niepełnosprawności przez państwa 
członkowskie UE do celów przyznawania dodatkowych świadczeń osobom 
niepełnosprawnym, w tym specjalnych praw dotyczących korzystania z transportu 
publicznego. 
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Jednak brak porozumienia co do definicji niepełnosprawności i jej poszczególnych stopni, 
różnorodność praktyk oraz pewna niechęć ze strony państw członkowskich powstrzymuje 
obecnie Komisję przed zaproponowaniem wprowadzenia dowodu tożsamości osoby 
niepełnosprawnej obowiązującego w całej UE ani nawet wzajemnego uznawania krajowych 
dowodów tożsamości osoby niepełnosprawnej w celu przyznania specjalnych praw 
dotyczących korzystania z transportu publicznego.

Jedyny właściwy obowiązujący wspólnotowy akt prawny zapewnia wzajemne uznawanie kart 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Zalecenie Rady 98/376/WE obejmuje praktyczne 
rozdysponowanie kart, przyjmując postać harmonizacji technicznej pod nazwą: 
ustandaryzowany model wspólnotowy. Ustandaryzowana karta parkingowa ułatwia 
swobodny przepływ osób niepełnosprawnych w Europie, umożliwiając jej posiadaczom 
korzystanie z miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych w państwie członkowskim, 
w którym się znajdują. 

Wnioski

W chwili obecnej z uwagi na brak porozumienia co do definicji niepełnosprawności i jej 
poszczególnych stopni, różnorodność praktyk oraz pewną niechęć ze strony państw 
członkowskich Komisja nie zamierza proponować wprowadzenia dowodu tożsamości osoby 
niepełnosprawnej obowiązującego w całej UE.

Kwestia przyznawania świadczeń, w tym specjalnych praw osób niepełnosprawnych 
dotyczących korzystania z transportu publicznego, wchodzi w zakres kompetencji władz 
krajowych poszczególnych państw członkowskich.


