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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0486/2012, którą złożyła Waltraud Berger (Niemcy) w sprawie 
niezadowolenia ze sposobu, w jaki niemieckie organy socjalne traktują jej 
autystyczną córkę

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się leczeniu medycznemu i psychologicznemu oraz terapii 
społeczno-edukacyjnej stosowanym wobec jej 23-letniej córki od 2005 r. oraz twierdzi, że 
niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) i organy socjalne są winne całej serii 
błędów i nieprawidłowości. Wbrew woli składającej petycję jej córka została przeniesiona do 
ośrodka specjalnego, w którym zdaniem składającej petycję stosowano wobec jej córki 
przemoc oraz pozbawiono ją możliwości włączenia i integracji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Komisja Europejska jest w pełni zaangażowana w ochronę praw podstawowych obywateli 
UE, a w szczególności w poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w Europie.

Jednakże kompetencje Unii Europejskiej w zakresie opieki zdrowotnej i socjalnej są 
ograniczone. Zgodnie z postanowieniami art. 6 i 153 TFUE, w zakresie ochrony i poprawy 
zdrowia ludzkiego oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Unia jest uprawniona 
wyłącznie do „prowadzenia działań w celu wspierania, koordynowania lub uzupełniania 
działań państw członkowskich”, które ponoszą główną odpowiedzialność za organizację i 
zapewnienie świadczeń socjalnych i zdrowotnych oraz opieki medycznej.
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Za pośrednictwem unijnej strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2010–20201

przyjętej przez Komisję w 2010 r. UE wspiera państwa członkowskie w propagowaniu 
włączenia społecznego wszystkich osób niepełnosprawnych zgodnie z Konwencją ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD), do której UE przystąpiła w styczniu 2011 r.2
UE jest związana konwencją UNCRPD w zakresie przysługujących jej uprawnień. Tylko w 
przypadku wdrażania prawa unijnego przez państwo członkowskie Komisja może stwierdzić, 
czy krajowe przepisy i środki są zgodne z UNCRPD i prawami zawartymi w Karcie praw 
podstawowych UE.

Komisja zachęca do współpracy i wymiany dobrych wzorców pomiędzy państwami UE, aby 
polepszyć jakość świadczeń socjalnych, oraz zapewnia wsparcie finansowe na ich rozwój i 
unowocześnienie (np. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Wspiera również 
rozwój polityki promującej równy dostęp do opieki medycznej, w tym wysokiej jakości usług 
medycznych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Warto zaznaczyć, że Niemcy ratyfikowały zarówno UNCRPD, jak i protokół fakultatywny 
UNCRPD w dniu 24 lutego 2009 r. Niemcy jako państwo-strona UNCRPD są zobowiązane 
do ochrony i zapewnienia wszystkich praw człowieka i praw podstawowych osób 
niepełnosprawnych, w tym prawa do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, prawa do 
autonomii życiowej i integracji społecznej, prawa do wolności od tortur lub okrutnego, 
nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania oraz prawa do szacunku i ochrony 
integralności osoby.

Wypełnienie tych obowiązków jest przedmiotem kontroli Komitetu ONZ do spraw praw osób 
niepełnosprawnych dokonywanej na podstawie sprawozdań z wdrażania postanowień 
UNCRPD dostarczanych przez Niemcy, jak przewidziano w art. 35 UNCRPD3.

Zgodnie z protokołem fakultatywnym UNCRPD4 Komitet do spraw praw osób 
niepełnosprawnych może otrzymywać i rozpatrywać zawiadomienia od osób lub grup osób, 
które stały się ofiarą naruszenia postanowień UNCRPD przez państwo-stronę, lub 
zawiadomienia złożone w imieniu tych osób. Warunkiem dopuszczenia takich zawiadomień 
jest wyczerpanie wszystkich środków dostępnych na szczeblu krajowym.

Niemcy wyznaczyły niemiecki Instytut Praw Człowieka jako krajowy organ nadzorujący, 
odpowiedzialny za popieranie, ochronę i monitorowanie wdrażania UNCRPD, tak jak 
przewidziano w art. 33 ust. 2 UNCRPD5. Niemiecki organ monitorujący nie posiada 
uprawnień do prowadzenia dochodzenia w sprawie konkretnych skarg lub do zapewniania 
porad prawnych w sprawach indywidualnych, jednak może otrzymywać zapytania i kierować 
zainteresowane osoby do odpowiednich organów doradczych.

                                               
1 COM(2010)0636 final oraz towarzysząca mu lista działań na lata 2010-2015, SEC(2010)1324.
2 http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf
3 Pierwsze sprawozdanie zostało przyjęte przez rząd federalny Niemiec w dniu 3 sierpnia 2011 r., 
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/staatenbericht-2011.pdf?__blob=publicationFile
4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
5 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html
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Komisja uważa, że poruszone zagadnienia, a mianowicie organizowanie i zapewnianie 
osobom niepełnosprawnym świadczeń socjalnych i zdrowotnych, leżą w bezpośrednich 
kompetencjach władz państw członkowskich.

Dalsze porady dotyczące środków na szczeblu krajowym można uzyskać od niemieckiego 
organu monitorującego wdrażanie konwencji.


