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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0385/2008, ingiven av Anna Schnackers (nederländsk medborgare), 
om erkännande av funktionshindrades ID-kort i hela Europa

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anger att samtidigt som Europeiska unionen vill uppmuntra medborgarnas fria 
rörlighet är det fortfarande ytterst svårt för funktionshindrade EU-medborgare att resa fritt i 
Europa med allmänna färdmedel. Hon tar upp ett konkret exempel med en österrikisk 
medborgare som ville resa till Nederländerna och drar slutsatsen att det är praktiskt taget 
omöjligt för funktionshindrade personer att resa om de behöver ledsagare. Österrikiska ID-
kort som utfärdas för funktionshindrade personer och deras ledsagare är till exempel inte 
giltiga i Nederländerna, vilket innebär att en person som har rätt att resa kostnadsfritt i 
Österrike om han/hon är ledsagare till en funktionshindrad person är tvungen att köpa en 
tågbiljett vid den nederländska gränsen för den del av resan som sker i Nederländerna (samma 
arrangemang gäller möjligen även vid den tyska gränsen). Framställaren vill att det införs ett 
ID-kort för funktionshindrade personer som är giltigt i hela Europa och som ger 
funktionshindrade personer särskilda rättigheter vid resor med allmänna färdmedel.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 2 september 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 22 oktober 2008

Europeiska kommissionen stöder tanken på ett ömsesidigt erkännande i EU-staterna av status 
som funktionshindrad för att funktionshindrade ska kunna komma i åtnjutande av fler 
förmåner, bland annat särskilda rättigheter vid användande av allmänna färdmedel.
Eftersom det inte finns någon överenskommelse om definitionen av funktionshinder och olika 
grader av funktionshinder, och eftersom medlemsstaterna har olika praxis och är i viss mån 
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motsträviga, har kommissionen ännu inte föreslagit något system med ID-kort för 
funktionshindrade som erkänns i hela EU eller ens ett ömsesidigt erkännande av nationella 
ID-kort för funktionshindrade som ger särskilda rättigheter vid resor med allmänna färdmedel.

Den enda relevanta gällande gemenskapslagstiftningen är den som gäller ömsesidigt 
erkännande av parkeringstillstånd för funktionshindrade. Rådets rekommendation 98/376/EG 
innehåller praktiska bestämmelser för tillståndet genom teknisk harmonisering, en så kallad 
enhetlig gemenskapsmodell. Detta enhetliga parkeringstillstånd underlättar fri rörlighet för 
funktionshindrade i hela EU genom att innehavarna kan använda parkeringar för 
funktionshindrade i den medlemsstat där de råkar befinna sig.

Slutsatser

Eftersom det inte finns någon överenskommelse om definitionen av funktionshinder och olika 
grader av funktionshinder och eftersom medlemsstaterna har olika praxis och är i viss mån 
motsträviga har kommissionen inga planer på att föreslå ett system med ID-kort för 
funktionshindrade för hela EU.

Frågan om förmåner, bland annat särskilda rättigheter för funktionshindrade vid användande 
av allmänna färdmedel, faller under de nationella myndigheternas behörighetsområde i varje 
medlemsstat.


