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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0486/2012, ktorú predkladá Waltraud Berger, nemecká štátna 
občianka, o nespokojnosti so starostlivosťou o jej dcéru trpiacu autizmom zo 
strany nemeckých sociálnych orgánov

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície protestuje proti lekárskej, psychologickej a sociálno-vzdelávacej 
starostlivosti o jej 23-ročnú dcéru, ktorú dostáva od roku 2005 a tvrdí, že nemecký úrad 
starostlivosti o mládež (Jugendamt) a sociálne orgány nesú vinu za rad chýb a nezrovnalostí. 
Jej dcéra bola proti vôli predkladateľky presunutá do špeciálnej inštitúcie, kde ju podľa 
predkladateľky petície násilne ošetrovali a odopreli jej možnosť zapojiť a začleniť sa.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 10. septembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Európska komisia je plne odhodlaná chrániť základné práva občanov EÚ a najmä zlepšiť 
situáciu osôb s postihnutím v Európe.

Európska únia má však v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosť obmedzenú právomoc. 
Ako sa uvádza v článku 6 ZFEÚ a v článku 153 ZFEÚ, v oblasti ochrany a zlepšovania 
zdravia ľudí a boja proti vylučovaniu osôb zo spoločnosti Únia môže len „vykonávať činnosti, 
ktorými podporuje, koordinuje alebo dopĺňa činnosti členských štátov“, ktoré sú primárne 
zodpovedné za organizáciu a poskytovanie ich sociálnych a zdravotníckych služieb a 
lekárskej starostlivosti.
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Európskou stratégiou pre oblasť zdravotného postihnutia 2010  20201, ktorú prijala Komisia 
v roku 2010, sa podporujú členské štáty v oblasti zlepšovania sociálneho začlenenia všetkých 
osôb s postihnutím v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 
(UNCRPD)2, ktorého sa EÚ stala zmluvnou stranou v januári 2011. Pokiaľ ide o rozsah 
právomocí, EÚ je viazaná dohovorom UNCRPD. Komisia môže posúdiť, či je vnútroštátny 
právny predpis alebo opatrenie v súlade s dohovorom UNCRPD a právami zakotvenými v 
Charte základných práv EÚ len v prípade, keď členské štáty vykonávajú právne predpisy 
Únie.

Komisia nabáda k spolupráci a výmene osvedčených postupov medzi krajinami EÚ s cieľom 
zlepšiť kvalitu sociálnych služieb a poskytuje finančnú podporu pre ich rozvoj a modernizáciu 
(napríklad z Európskeho sociálneho fondu). Takisto podporuje vývoj v oblasti politiky s 
cieľom podporiť rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane kvalitných 
zdravotníckych a rehabilitačných služieb určených pre ľudí s postihnutím. 

Je dôležité konštatovať, že Nemecko 24. februára 2009 ratifikovalo dohovor UNCRPD a jeho 
Opčný protokol. Nemecko, ako štát, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru UNCRPD, má 
povinnosť chrániť a zaručiť dodržiavanie všetkých ľudských práv a základných slobôd ľudí 
so zdravotným postihnutím vrátane práva na rovnaký prístup k zdravotníckym službám, práva 
na nezávislý spôsob života a na začlenenie do spoločnosti, práva na ochranu pred mučením 
alebo krutým, neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním a rešpektovanie a 
ochranu integrity osoby.

Súlad s týmito povinnosťami bude predmetom prešetrovania zo strany Výboru OSN pre práva 
osôb so zdravotným postihnutím na základe správy o vykonávaní dohovoru UNCRPD, ktorú 
predložilo Nemecko, ako sa stanovuje v článku 35 UNCRPD3

Podľa opčného protokolu k dohovoru UNCRPD4 môže Výbor pre práva osôb so zdravotným 
postihnutím prijímať a zvážiť oznámenia jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov, alebo 
oznámenia v ich mene, podliehajúcich jurisdikcii štátu, ktorý je zmluvnou stranou protokolu, 
ktorí tvrdia, že sú obeťami násilia zo strany štátu, ktorý je zmluvnou stranou ustanovení 
dohovoru UNCRPD. Jedna podmienka prípustnosti oznámení je, že všetky vnútroštátne 
opravné prostriedky musia byť vyčerpané.

Nemecko určilo nemecký Inštitút pre ľudské práva za vnútroštátny monitorovací orgán na 
vykonávanie úloh presadzovania, ochrany a monitorovania dohovoru UNCRPD, ako sa 
stanovuje v článku 33 ods. 2 dohovoru UNCRPD5. Hoci nemecký orgán na monitorovanie 
CRPD nemá mandát na prešetrovanie osobitných sťažností alebo poskytovanie právneho 
poradenstva v jednotlivých prípadoch, môže prijímať otázky a odkazovať dotknuté osoby na 
príslušné poradenské služby.

                                               
1 KOM(2010)0636 v konečnom znení a sprievodný zoznam opatrení na roky 2010  2015, SEK(2010)1324.
2 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
3 Prvú správu prijala nemecká federálna vláda 3. augusta 2011
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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Komisia považuje riešené otázky, konkrétne organizáciu a poskytovanie sociálnych a 
zdravotníckych služieb osobám s postihnutím, za priamu právomoc príslušných orgánov 
členských štátov. 

Ďalšie poradenstvo v oblasti vnútroštátnych opravných prostriedkov je možné požadovať od 
nemeckého vnútroštátneho monitorovacieho orgánu CRPD.


