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Ref.: Petiția nr.0385/2008</NPET>,<Titre>adresată de Anna Schnackers, de 
naționalitate olandeză, privind recunoașterea pe plan european a cărții de 
identitate a persoanelor cu handicap

1. Rezumatul petiției

Petiționara arată că, în timp ce Uniunea Europeană caută să încurajeze libera circulație a 
cetățenilor săi, continuă să fie extrem de dificil pentru cetățenii cu handicap din UE să
călătorească liber prin Europa folosind transportul public. Dând exemplul practic al unui 
resortisant austriac care dorește să călătorească în Țările de Jos, aceasta ajunge la concluzia că 
este practic imposibil pentru persoanele cu handicap să călătorească în cazul în care necesită 
însoțitor. De exemplu, cărțile de identitate austriece eliberate persoanelor cu handicap și celor 
care le însoțesc nu sunt valabile în Țările de Jos, ceea ce înseamnă că o persoană care are 
dreptul să călătorească gratuit în Austria dacă însoțește o persoană cu handicap, trebuie să 
cumpere bilet de tren la frontiera olandeză pentru distanța parcursă în Țările de Jos (este 
posibil ca aceleași reguli să se aplice la frontiera germană). Petiționara solicită introducerea 
unei cărți de identitate pentru persoanele cu handicap care să fie valabilă în întreaga Europă, 
cu drepturi speciale pentru persoanele cu handicap care folosesc transportul public.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 octombrie 2008.

Comisia Europeană este de acord cu ideea recunoașterii mutuale a statutului de handicap între 
statele membre ale Uniunii Europene în scopul acordării unor beneficii suplimentare 
persoanelor cu handicap, inclusiv a drepturilor speciale pentru folosirea mijloacelor de 
transport public. 
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Cu toate acestea, absența unui acord privind definirea handicapului și gradele relevante ale 
acestuia, diversitatea practicilor și o oarecare reținere din partea statelor membre împiedică în 
prezent Comisia să propună un plan pentru introducerea unei cărți de identitate pentru 
persoanele cu handicap care să fie valabilă în întreaga Europă sau chiar recunoașterea mutuală 
a cărților de identitate naționale pentru persoanele cu handicap pentru oferirea drepturilor 
speciale privind transportul public.

Singura legislație comunitară relevantă care este disponibilă în prezent prevede recunoașterea 
reciprocă a cardurilor de parcare pentru persoanele cu handicap. Recomandarea 98/376/CE a 
Consiliului acoperă dispozițiile practice ale cardului, luând forma unei armonizări tehnice sub 
denumirea de modelul comunitar standardizat. Cardul de parcare standardizat facilitează 
libera circulație a persoanelor cu handicap în întreaga Europă, permițând posesorilor
cardurilor să beneficieze de facilitățile de parcare disponibile persoanelor cu handicap în 
statul membru pe teritoriul căruia se află.

Concluzii

În prezent, din cauza absenței unui acord privind definirea handicapului și a gradelor sale 
relevante, a diversității practicilor și a unei oarecare rețineri a statelor membre, Comisia nu 
intenționează să propună un plan pentru introducerea unei cărți de identitate pentru persoanele 
cu handicap care să fie valabilă în întreaga Europă.

Problema acordării beneficiilor, inclusiv a drepturilor speciale pentru persoanele cu handicap 
care folosesc serviciile publice de transport, ține de competența autorităților naționale din 
fiecare stat membru.


