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Parkeringstillstånd
för personer med
funktionshinder
i Europeiska unionen:
villkor i medlemsstaterna

Mer information:
http://parkingcard.europa.eu

Europeiska kommissionen

Var får man tag i EU:s publikationer?
Publikationer för försäljning

Placera den fristående foldern på
insidan av vindrutan intill ditt parkeringstillstånd så att det/de språk
som används i landet du besöker
är synligt/synliga.

• Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
• I bokhandeln. Ange titel, förlag och/eller ISBNnummer.
• Genom att kontakta ett av våra försäljningsombud. Deras kontaktuppgifter hittar du under
”Försäljningsombud” på följande webbadress:
http://bookshop.europa.eu. Du kan också skicka ett
fax till följande nummer: +352 2929-42758.
Kostnadsfria publikationer
• Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
• Vid Europeiska kommissionens representationskontor och delegationer. Deras kontaktuppgifter hittar
du på följande webbadress: http://ec.europa.eu.
Du kan också skicka ett fax till följande nummer:
+352 2929-42758.

Använd den som ett omslag till informationsbroschyren.

Parkeringstillstånd för
personer med funktionshinder
i Europeiska unionen:
villkor i medlemsstaterna

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för sysselsättning,
socialpolitik och lika möjligheter
Enhet G.3
Integrering för personer med funktionshinder
Manuskriptet färdigställdes i februari 2008

Dokument baserat på rådets rekommendation 2008/205/EG.
Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part
som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen i denna publikation används.

Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om
Europeiska unionen.
Gratis telefonnummer (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Vissa mobiltelefonoperatörer tillåter inte 00 800-nummer
eller avgiftsbelägger dem.

En stor mängd övrig information om
Europeiska unionen är tillgänglig på
Internet via Europa-servern (http://europa.eu).
© Europeiska gemenskaperna, 2009
Kopiering tillåten med angivande av källan.
Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen.
Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella
publikationer, 2009
ISBN 978-92-79-10562-3
doi: 10.2767/75634
Printed in Luxembourg
Tryckt på icke klorblekt papper

Allmän information och råd
Denna broschyr är ett faktablad som ger en översikt
över de villkor som gäller för användande av ett parkeringstillstånd för funktionshindrade personer i de
olika medlemsstaterna i Europeiska unionen.
Innan du reser till ett annat land, läs de regler som
gäller i landet i fråga. I vissa fall behöver du be om
mer information lokalt på plats.
Använd den information i den fristående foldern
som är på det språk som används i det land du reser
i, genom att visa upp den bredvid ditt parkeringstillstånd. Denna information förklarar för de lokala
myndigheterna att ditt tillstånd baseras på den
standardiserade gemenskapsmodellen och att du
är berättigad till samtliga förmåner avseende funktionshindrades möjligheter att parkera i landet i
fråga.
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BELGIEN
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol.

PARKERING PÅ GATOR
Parkera inte på gator där parkering är förbjuden.
I de flesta områden får du parkera gratis och utan
tidsbegränsning där avgift krävs.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Du får parkera utan tidsbegränsning där parkering är
gratis men tidsbegränsad.
Kör eller parkera inte i zoner avsedda för fotgängare.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
På vissa bilparkeringar får fordon som uppvisar
parkeringstillståndet parkera gratis men bara på
parkeringsplatser reserverade för funktionshindrade.
ÂÂ K
 ontrollera anslag på bilparkeringen eller fråga
en vakt.
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BULGARIEN
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol.

PARKERING PÅ GATOR
Vid parkering utanför bebyggda områden ska fordonen stanna vid sidan av den trafikerade körbanan.
Att parkera på vägbanan är förbjudet.
I bebyggda områden kan ägaren eller den myndighet som förvaltar gatan avsätta områden, gator eller
delar av gator som zoner där korttidsparkering till
låts under vissa tider. Dessa tidsintervall ska inte vara
kortare än 30 minuter och inte längre än 3 timmar.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
Parkeringsplatserna markeras med vägmärken, vägmarkeringar och anslag som upplyser föraren om
parkeringsvillkoren. Den ansvariga lokala myndigheten har rätt att fastställa en parkeringsavgift.
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TJECKIEN
ALLMÄNT
Endast innehavare av märket O1 får parkera sina
fordon på parkeringsplatser som är reserverade för
funktionshindrade och märkta med O1.

PARKERING PÅ GATOR
I enskilda fall och om det är mycket angeläget får förare med märket O1 förbigå skyltar med ”parkering
förbjuden” under den tid som krävs (trafiksäkerhet
och trafikflöde får inte försämras).
I enskilda fall och om det är mycket angeläget får bilar med märket O1 förbigå följande skyltar:
”Ingen infart” (Zákaz vjezdu)
”Endast tillfart” (Průjezd zakázán)
”Endast leveranser” (Zásobování vjezd povolen)
”Endast fordon med tillstånd” (Vjezd povolen pouze
pro)
”Boendetrafik” (Dopravní obsluze vjezd povolen)
”Utom boendetrafik” (Mimo dopravní obsluhu).
I enskilda fall och om det är mycket angeläget får bilar märkta med märket O1 besöka områden skyltade
med ”zon för fotgängare”.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
Kontrollera på plats om privata bilparkeringar tillämpar särskilda regler för funktionshindrade personer.
En person som får märket O1 kan be den administrativa myndigheten att en reserverad parkeringsplats
inrättas vid hans/hennes bostad.
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DANMARK
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol.

PARKERING PÅ GATOR
Följande tidsbegränsningar gäller i de flesta områden för fordon som uppvisar parkeringstillståndet:
• Där parkering är förbjuden får du parkera i upp till
15 minuter, men bara om du inte utgör ett hinder.
• Där parkeringstiden är begränsad till 15–30 minuter får du parkera i upp till en timme.
• Där parkering är gratis men begränsad till en, två
eller tre timmar, får du parkera under obegränsad
tid.
I vissa områden måste du betala om du parkerar. Om
du betalar för den maximala parkeringstiden när du
anländer, kan du ha tillåtelse att parkera utan tidsbegränsning.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Kör eller parkera inte i zoner avsedda för fotgängare
om inte lokala medgivanden särskilt tillåter det.
ÂÂ Kontrollera på plats.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
Bilparkeringar erbjuder inga förmåner för fordon
som uppvisar parkeringstillståndet.
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TYSKLAND
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol. Parkera inte om platsen är markerad med ett personnamn eller registreringsnummer
för ett fordon.

PARKERING PÅ GATOR
• Du får parkera i upp till tre timmar på parkeringsplatser på gator eller i zoner där parkering annars
är förbjuden.
• Du får överskrida parkeringstiden på parkeringsplatser på gator eller i zoner där parkeringstiden
är begränsad.
• Du får parkera gratis på parkeringsplatser där betalning krävs genom betalautomater eller parkeringsmätare.
• Du får parkera på parkeringsplatser reserverade
för boende i upp till tre timmar.
• Du får parkera i zoner med begränsad trafik och
utanför markerade parkeringsplatser under förutsättning att du inte hindrar genomfartstrafik.
• Parkera i zoner för fotgängare endast om lokala
medgivanden särskilt tillåter det. Kontrollera på
plats. Även om det är tillåtet, får du bara köra in
och parkera på angivna tider.
Anmärkning: Dessa parkeringsförmåner gäller bara
om det inte finns någon alternativ parkeringsmöjlighet i närheten. Den maximala tidsgränsen för parkering får inte överstiga 24 timmar.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
Föreskrifter för bilparkeringar varierar. Kontrollera
bilparkeringens anslag eller fråga en vakt.
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ESTLAND
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för
funktionshindrade markerade med en rullstolssymbol.

PARKERING PÅ GATOR
Du kan ha tillåtelse att parkera där parkering är förbjuden men endast om bilen helt och hållet är parkerad på gångbanan och du inte utgör ett hinder.
ÂÂ D
 u uppmanas uttryckligen att kontrollera på
plats.
Du får parkera gratis och utan tidsbegränsning där
avgift krävs.
Du får parkera utan tidsbegränsning på gator där
parkering är gratis men tidsbegränsad.
En funktionshindrad förare bör inte ha någon tidsbegränsning vid parkering.
En förare som skjutsar en funktionshindrad person
får stanna för att hämta eller lämna en funktionshindrad person.
Kör eller parkera inte i zoner avsedda för fotgängare.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
På vissa bilparkeringar får fordon som uppvisar parkeringstillståndet parkera gratis. Kontrollera anslag
på bilparkeringen eller fråga en vakt.
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IRLAND
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol.

PARKERING PÅ GATOR
Parkera inte på gator där parkering är förbjuden.
Parkeringsavgifter och parkeringstid för fordon som
uppvisar parkeringstillståndet varierar.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Kör eller parkera inte i zoner avsedda för fotgängare.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
På vissa bilparkeringar ges rabatter till fordon som
uppvisar parkeringstillståndet.
ÂÂ K
 ontrollera anslag på bilparkeringen eller fråga
en vakt.
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GREKLAND
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol. Parkera inte om platsen är markerad med ett personnamn eller registreringsnummer
för ett fordon.

PARKERING PÅ GATOR
Användning av parkeringstillståndet tillåter parkering på allmänna gator eller platser avsedda för fordonstrafik, fotgängare eller djur utifrån prioritet.
Parkera inte på gator där parkering är förbjuden.
I de flesta områden måste du betala för att parkera
där betalning krävs.
ÂÂ Kontrollera på plats.
I de flesta områden får du parkera utan tidsbegränsning där parkering är gratis men tidsbegränsad.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Kör eller parkera inte i zoner avsedda för fotgängare.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
På vissa bilparkeringar får fordon som uppvisar parkeringstillståndet parkera gratis. Kontrollera anslag
på bilparkeringen eller fråga en vakt.
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SPANIEN
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol.

PARKERING PÅ GATOR
Parkera inte på gator där parkering är förbjuden om
inte lokala medgivanden särskilt tillåter det.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Förmåner vad avser parkeringsavgifter och parkeringstid för fordon som uppvisar parkeringstillståndet varierar.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Kör eller parkera inte i zoner avsedda för fotgängare
om inte lokala medgivanden särskilt tillåter det.
ÂÂ Kontrollera på plats.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
På de flesta platser erbjuder bilparkeringar förmåner
för fordon som uppvisar parkeringstillståndet.
ÂÂ K
 ontrollera anslag på bilparkeringen eller fråga
en vakt.
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FRANKRIKE
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som är
reserverade för funktionshindrade markerade med en
rullstolssymbol.
Även om det finns ett nationellt system för parkeringsförmåner så kan dessa variera lokalt.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Lagstiftningen föreskriver fri tillgång till reserverade
parkeringsplatser för funktionshindrade och förbjuder varje form av utrustning som begränsar tillträdet
till dessa.

PARKERING PÅ GATOR
Parkera inte på gator där parkering är förbjuden.
Du måste betala för att parkera där avgift krävs. I Paris
och vissa andra städer får fordon som uppvisar parkeringstillståndet parkera gratis.
ÂÂ Kontrollera på plats.
I många områden får du parkera utan tidsbegränsning där parkering är gratis men tidsbegränsad.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Kör eller parkera inte i zoner avsedda för fotgängare.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
Bilparkeringar erbjuder förmåner för fordon som
uppvisar parkeringstillståndet.
ÂÂ K
 ontrollera anslag på bilparkeringen eller fråga
en vakt.

15

ITALIEN
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade
med en gul linje och en rullstolssymbol. Parkera inte
om platsen är markerad med ett personnamn eller
registreringsnummer för ett fordon.

PARKERING PÅ GATOR
Du får parkera på gator där parkering är förbjuden
men endast i ett nödläge och bara om du inte utgör
ett hinder.
I de flesta områden måste du betala för att parkera
där betalning krävs.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Du får parkera utan tidsbegränsning där parkering är
gratis men tidsbegränsad.
Kör eller parkera inte i zoner avsedda för fotgängare
eller ZTL-zoner (områden med begränsad trafik) om
inte lokala medgivanden särskilt tillåter det.
ÂÂ Kontrollera på plats.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
1 av 50 platser på offentliga parkeringar är markerade
för att användas av fordon som uppvisar parkeringstillståndet. Fordon som uppvisar parkeringstillståndet får parkera på dessa platser gratis.
ÂÂ K
 ontrollera anslag på bilparkeringen eller fråga
en vakt.
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CYPERN
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol.

PARKERING PÅ GATOR
Parkera inte på gator där parkering är förbjuden.
Du får parkera gratis och utan tidsbegränsning på
gator där avgift krävs.
ÂÂ Kontrollera på plats.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
På vissa offentliga bilparkeringar får fordon som
uppvisar parkeringstillståndet parkera gratis.
ÂÂ K
 ontrollera anslag på bilparkeringen eller fråga
en vakt.
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LETTLAND
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol.

PARKERING PÅ GATOR
Du får parkera din bil gratis på särskilt markerade
parkeringsplatser avsedda för funktionshindrade
personer.
Personer med ett parkeringstillstånd för funktionshindrade får förbigå följande skyltar:
”Parkering förbjuden” (Stāvēt aizliegts)
”Förbjudet att stanna” (Apstāties aizliegts)

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
Inga förmåner erbjuds fordon som uppvisar parkeringstillståndet.
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LITAUEN
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol.

PARKERING PÅ GATOR
Du får parkera där parkering är förbjuden men endast om du inte utgör ett hinder.
Du får parkera gratis och utan tidsbegränsning där
avgift krävs men bara på platser märkta med en rullstolssymbol.
Du får parkera utan tidsbegränsning där parkering är
gratis men tidsbegränsad.
Du får köra i en zon där trafik är förbjuden.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
På vissa bilparkeringar får fordon som uppvisar parkeringstillståndet parkera gratis men bara på parkeringsplatser reserverade för funktionshindrade. Kontrollera
anslag på bilparkeringen eller fråga en vakt.
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LUXEMBURG
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol.

PARKERING PÅ GATOR
Inga förmåner erbjuds fordon som uppvisar parkeringstillståndet.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
Inga förmåner erbjuds fordon som uppvisar parkeringstillståndet.
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UNGERN
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol.

PARKERING PÅ GATOR
Du får parkera gratis där avgift krävs.
Du får överskrida tidsgränsen där parkering är gratis
men tidsbegränsad.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
På vissa bilparkeringar får fordon som uppvisar parkeringstillståndet parkera gratis.
ÂÂ K
 ontrollera anslag på bilparkeringen eller fråga
en vakt.
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MALTA
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol.
Mer information om parkeringsförmåner för funktionshindrade personer kan erhållas från maltesiska
myndigheter på följande adress:
Direktören
Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilita’
Centru Hidma Socjali
Santa Venera
Malta
e-post: helpdesk@knpd.org
www.knpd.org

PARKERING PÅ GATOR
ÂÂ Kontrollera på plats.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
ÂÂ Kontrollera på plats.
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NEDERLÄNDERNA
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol. Parkera inte om platsen är markerad med ett personnamn eller registreringsnummer
för ett fordon.

PARKERING PÅ GATOR
Du får parkera i upp till tre timmar där parkering är
förbjuden men bara om du inte utgör ett hinder.
Du måste betala för att parkera där avgift krävs och
du måste hålla dig till tidsbegränsningen. Lokala
skillnader kan förekomma.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Du får parkera utan tidsbegränsning där parkering är
gratis men tidsbegränsad (blå zon).
Kör eller parkera inte i zoner avsedda för fotgängare.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
Inga förmåner erbjuds fordon som uppvisar parkeringstillståndet.
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ÖSTERRIKE
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol. Parkera inte om platsen är markerad med ett personnamn eller registreringsnummer
för ett fordon.

PARKERING PÅ GATOR
Parkera inte på gator där det är förbjudet att stanna
eller parkera.
I de flesta områden får du parkera gratis och utan
tidsbegränsning där avgift krävs.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Du får parkera utan tidsbegränsning där parkering är
gratis men tidsbegränsad.
Du får köra och parkera i zoner för fotgängare men
bara under tider när fordonsleveranser är tillåtna.
ÂÂ Kontrollera på plats.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
Offentliga bilparkeringar erbjuder inga förmåner för
fordon som uppvisar parkeringstillståndet.
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POLEN
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som är
reserverade för funktionshindrade markerade med en
rullstolssymbol.
Personer med ett parkeringstillstånd för funktionshindrade personer får, på villkor att särskilda försiktighetsmått vidtas, låta bli att följa följande vägmärken:
”Trafik förbjuden i båda riktningar” (Zakaz ruchu w
obu kierunkach)
”Ingen infart för motorfordon, med undantag för
tvåhjuliga motorcyklar” (Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych)
”Ingen infart för bussar” (Zakaz wjazdu autobusów)
”Ingen infart för motorcyklar” (Zakaz wjazdu motocykli)
”Ingen infart för mopeder” (Zakaz wjazdu motorowerów)
”Parkering förbjuden” (Zakaz postoju)
”Parkering förbjuden på udda datum” (Zakaz postoju
w dni nieparzyste)
”Parkering förbjuden på jämna datum” (Zakaz postoju w dni parzyste)
”Område med begränsad parkering” (Strefa ograniczonego postoju).
Den bestämmelse som nämns ovan gäller även följande:
• En person som kör ett fordon som transporterar
en person med begränsad rörlighet.
• Personal vid vårdinrättningar som arbetar med
vård, rehabilitering eller utbildning av personer
med funktionshinder som de har vårdnaden om.
• Förare av fordon som uppvisar parkeringstillståndet, utfärdat utomlands.
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PARKERING PÅ GATOR
Parkera inte på gator där parkering är förbjuden. Du
får parkera gratis och utan tidsbegränsning där avgift krävs men bara på platser märkta med en rullstolssymbol.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Du får parkera på båda sidor av gatan där parkering
är förbjuden på udda och jämna datum men bara
om du inte utgör ett hinder.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Kör eller parkera inte i zoner avsedda för fotgängare
om inte lokala medgivanden särskilt tillåter det.
ÂÂ Kontrollera på plats.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
Inga förmåner erbjuds fordon som uppvisar parkeringstillståndet. Men lokala skillnader kan förekomma.
ÂÂ Kontrollera på plats.
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PORTUGAL
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser
som är reserverade för funktionshindrade markerade med en rullstolssymbol eller en symbol med en
gravid kvinna eller en kvinna med ett barn i famnen.
Parkera inte om platsen är markerad med ett namn
eller registreringsnummer för ett fordon.

PARKERING PÅ GATOR
Parkera inte på gator där parkering är förbjuden om
det inte är absolut nödvändigt och bara om det är
under en kort tid och inte hindrar fordon eller fotgängare.
Du måste betala för att parkera där avgift krävs och
får inte överskrida den parkeringstid du betalat för.
Du får inte överskrida tidsgränserna där tidsbegränsningar gäller.
Parkeringsplatser som ligger nära en funktionshindrad persons hem kan reserveras.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Kör eller parkera inte i zoner avsedda för fotgängare.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
Bilparkeringar erbjuder normalt inte förmåner för
fordon som uppvisar ett parkeringstillstånd för funktionshindrade.
Vissa lokala myndigheter inrättar en reserverad parkeringsplats vid en funktionshindrad persons hem.
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RUMÄNIEN
ALLMÄNT
På parkeringar nära offentliga byggnader liksom på
organiserade parkeringar är minst 4 % av det totala
antalet platser, men inte färre än två platser, anpassade, reserverade och markerade med internationell
märkning för att kunna användas gratis av funktionshindrade personer.
Den som administrerar offentliga parkeringsplatser
fördelar gratis parkeringsplatser till funktionshindrade personer som efterfrågar och har behov av
sådana så nära hemmet som möjligt.
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SLOVENIEN
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol.

PARKERING PÅ GATOR
Du får parkera i upp till två timmar där parkering är
förbjuden men bara om du inte utgör ett hinder.
Du måste betala för att parkera där avgift krävs och
hålla dig inom tidsbegränsningen.
Där du tillåts parkera på gångbanor måste du se till
att minst 1,6 m är tillgänglig för fotgängare.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Kör eller parkera inte i zoner avsedda för fotgängare.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
På vissa bilparkeringar får fordon som uppvisar parkeringstillståndet parkera gratis.
ÂÂ K
 ontrollera anslag på bilparkeringen eller fråga
en vakt.
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SLOVAKIEN
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol. Fordon märkta med siffersymbolen O1 får använda zoner med begränsad parkering.
Parkera inte om platsen är markerad med ett registreringsnummer för ett fordon.

PARKERING PÅ GATOR
Föraren av ett fordon märkt med siffersymbolen O1
som transporterar en gravt funktionshindrad person
som måste förlita sig på individuell transport får bryta mot parkeringsförbud, förutsatt att föraren inte
hindrar genomfartstrafik.
Ett fordon med siffersymbolen O1 kan förbigå följande skyltar:
”Utom för varuleveranser” (Neplatí pre zásobovanie)
”Endast för varuleveranser” (Iba zásobovanie)
”Utom för transporttjänster” (Neplatí pre Prepravné
služby)
”Transporttjänster” (Prepravné služby).

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
På vissa bilparkeringar får fordon som uppvisar parkeringstillståndet parkera gratis eller mot reducerad
avgift.
ÂÂ K
 ontrollera anslag på bilparkeringen eller fråga
en vakt.
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FINLAND
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol. Parkera inte om platsen är markerad med ett personnamn eller registreringsnummer
för ett fordon.

PARKERING PÅ GATOR
I vissa områden får du parkera där parkering är förbjuden men endast om du inte utgör ett hinder.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Du får parkera gratis och överskrida tidsgränsen i
områden där avgift krävs.
Du får överskrida tidsgränsen i områden där parkering är gratis men tidsbegränsad.
Kör eller parkera inte i zoner avsedda för fotgängare.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
Föreskrifter för bilparkeringar varierar. Kontrollera
anslag på bilparkeringen eller fråga en vakt.
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SVERIGE
ALLMÄNT
Parkeringstillstånd ger endast innehavarna dispens
från lokala trafikföreskrifter som rör parkering. Lokala trafikföreskrifter fastställs normalt av distriktsmyndigheten och anges med vägmärken.
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade specifikt för personer med fysiska
funktionshinder som innehar parkeringstillstånd,
markerade med en rullstolssymbol.
I vissa distrikt är parkering gratis för personer som
uppvisar ett parkeringstillstånd.

PARKERING PÅ GATOR
Parkering i upp till tre timmar tillåts i områden där
parkering är förbjuden eller bara tillåts under kortare
period än tre timmar enligt lokala trafikföreskrifter.
• Parkering i upp till 24 timmar tillåts i områden
där parkering är tillåten under perioder om 3 till
24 timmar enligt lokala trafikföreskrifter.
• Parkering i zoner avsedda för fotgängare är tillåten i upp till tre timmar.
• Parkering är tillåten på parkeringsplatser som är
reserverade för fysiskt funktionshindrade personer som innehar ett parkeringstillstånd, enligt lokala trafikföreskrifter. Den maximala tidsgränsen
för parkeringsplatsen i fråga måste följas.
• Du får inte parkera på parkeringsplatser avsedda för
ett särskilt ändamål eller en särskild typ av fordon.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
De regler som nämns ovan vad avser parkering på
gator gäller även för bilparkeringar. Markägare kan
införa förbud mot att parkera eller stanna.
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FÖRENADE KUNGARIKET
ALLMÄNT
På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som
är reserverade för funktionshindrade markerade med
en rullstolssymbol.
Parkeringstillståndet används tillsammans med en
parkeringsskiva. Personer från andra länder som
uppvisar parkeringstillståndet utan en parkeringsskiva kommer dock att få samma förmåner.

PARKERING PÅ GATOR
Inga förmåner erbjuds fordon som uppvisar parkeringstillståndet i centrala London.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Du får parkera på parkeringsplatser på gator där parkering är förbjuden om det inte finns en skylt som
säger ”ingen i- eller urlastning” och bara om du inte
utgör ett hinder
• i upp till tre timmar i England och Wales,
• utan tidsbegränsning i Skottland och Nordirland
om inte lokala begränsningar gäller.
ÂÂ Kontrollera på plats.
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Du får parkera gratis och utan tidsbegränsning där
avgift krävs om det inte finns skyltar som säger något annat.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Du får parkera utan tidsbegränsning där parkering
är gratis men tidsbegränsad om det inte finns skyltar
som säger något annat.
ÂÂ Kontrollera på plats.
Kör eller parkera inte i zoner avsedda för fotgängare
om inte lokala medgivanden särskilt tillåter det.
ÂÂ Kontrollera på plats.

PARKERING PÅ BILPARKERINGAR
På vissa bilparkeringar får fordon som uppvisar parkeringstillståndet parkera gratis.
Kontrollera anslag på bilparkeringen eller fråga en
vakt.
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Europeiska kommissionen
Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder
i Europeiska unionen: villkor i medlemsstaterna
Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella
publikationer
2009 – 34 s. – 9,9 x 21 cm
ISBN 978-92-79-10562-3
doi: 10.2767/75634

Var får man tag i EU:s publikationer?
Publikationer för försäljning

Placera den fristående foldern på
insidan av vindrutan intill ditt parkeringstillstånd så att det/de språk
som används i landet du besöker
är synligt/synliga.

• Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
• I bokhandeln. Ange titel, förlag och/eller ISBNnummer.
• Genom att kontakta ett av våra försäljningsombud. Deras kontaktuppgifter hittar du under
”Försäljningsombud” på följande webbadress:
http://bookshop.europa.eu. Du kan också skicka ett
fax till följande nummer: +352 2929-42758.
Kostnadsfria publikationer
• Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
• Vid Europeiska kommissionens representationskontor och delegationer. Deras kontaktuppgifter hittar
du på följande webbadress: http://ec.europa.eu.
Du kan också skicka ett fax till följande nummer:
+352 2929-42758.

Använd den som ett omslag till informationsbroschyren.
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