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Om: Andragende 1514/2012 af José Félix Del Río Rosendi, spansk statsborger, 
med to medunderskrivere, om handicappede børns ret til en passende 
behandling

1. Sammendrag

Andragerne angiver, at den andalusiske regionale regering gennem adskillige af dens 
offentlige centre, der behandler børn med handicap, har undladt at godtgøre 
behandlingsomkostningerne i over et år. Andragerne bemærker, at dette faktum dømmer deres 
børn, som har dysfunktionelle handicap, til at ophøre med behandlingen og dermed til en 
marginal plads i samfundet. Andragerne mener, at der her er tale om forskelsbehandling af 
børn med handicap og en krænkelse af deres rettigheder. Andragerne har indgivet deres sag til 
Andalusiens parlament, den andalusiske ombudsmand, det specialiserede permanente kontor 
under Spaniens nationale handicapråd og til den spanske ombudsmand uden at få nogen 
oprejsning for deres situation. De vedføjer dokumentation for deres indsats for at opnå 
godtgørelse, og de vedføjer også en kopi af FN's konvention om rettigheder for personer med 
handicap.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Kommissionen går fuldt ud ind for at beskytte og fremme grundlæggende rettigheder samt 
forbedre situationen for personer med handicap i Europa.
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I artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder hedder det, 
at ”børn har ret til den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for deres trivsel. […] I alle 
handlinger vedrørende børn, uanset om de udføres af offentlige myndigheder eller private 
institutioner, skal barnets tarv komme i første række.” Mere specifikt hedder det i chartrets 
artikel 26, at Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at 
nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og 
erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet.

Imidlertid fremgår det af chartrets artikel 51, at bestemmelserne i chartret kun er rettet til EU-
institutionerne og medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. I stk. 2 i denne artikel 
hedder det således: ”Dette charter udvider ikke anvendelsesområdet for EU-retten ud over 
Unionens kompetencer og skaber ingen nye kompetencer eller nye opgaver for Unionen (…).

De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder er blevet ratificeret af samtlige EU-
medlemsstater og er dermed bindende for dem. I artikel 23, som vedrører handicappede børns 
rettigheder, anerkender deltagerstaterne “det handicappede barns ret til særlig omsorg og skal 
inden for rammerne af de midler, der er til rådighed, arbejde for at sikre det berettigede barn 
og dem, der er ansvarlige for dets omsorg, bistand, hvorom der er indgivet ansøgning, og som 
er rimelig under hensyn til barnets tilstand og til omstændighederne for forældrene eller andre, 
der passer barnet”. I artikel 23, stk. 3, hedder det, at denne bistand skal “være gratis, når dette 
er muligt, idet der tages hensyn til forældrenes økonomiske formåen eller den økonomiske 
formåen hos andre, der passer barnet […]." 

EU er ikke part i konventionen om barnets rettigheder og har ikke beføjelse til at overvåge 
medlemsstaternes gennemførelse heraf.  Deltagerstaternes gennemførelse af konventionen om 
barnets rettigheder overvåges af Komitéen for Barnets Rettigheder . Staterne skal hvert femte 
år forelægge periodiske beretninger for komitéen om fremskridtene i gennemførelsen af 
barnets rettigheder, som skal indeholde et afsnit om børn med handicap. Komitéen behandler 
hver rapport og gør deltagerstaten bekendt med sine bemærkninger og anbefalinger i form af 
konklusioner. De seneste konklusioner af denne art om Spanien blev vedtaget i 20101. 
Komitéen anbefalede, at Spanien skulle tage hensyn til komitéens generelle bemærkning nr. 9 
(2006) om de rettigheder, som børn med handicap har2.

Mens medlemsstaterne primært er ansvarlige for deres nationale social- og sundhedssystemer, 
støtter EU i overensstemmelse med EU's handicapstrategi 2010-20203, som blev vedtaget af 
Kommissionen i 2010, medlemsstaterne i at fremme social inklusion af alle personer med 
handicap i overensstemmelse med FN's konvention om rettigheder for personer med handicap 
(UNCRPD)4, som EU tiltrådte i januar 2011.   

EU er for så vidt angår omfanget af sine beføjelser bundet af UNCRPD. Kun i forbindelse 
med medlemsstaternes gennemførelse af EU-retten kan Kommissionen vurdere, hvorvidt en 
national lov eller foranstaltning overholder UNCRPD og de rettigheder, der er forankret i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

                                               
1 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs55.htm.
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/407/02/PDF/N0848087.pdf?OpenElement.
3 COM(2010) 636 og den hertil knyttede liste over aktioner i perioden 2010-2015, SEC(2010)1324.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
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Den Europæiske Union har vedtaget direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 vedrørende 
generelle rammebestemmelser til bekæmpelse af forskelsbehandling, bl.a. på grund af 
handicap, med hensyn til beskæftigelse og erhverv1. Imidlertid omfatter direktivet i henhold 
til artikel 3, stk. 3, heri ikke ”udbetalinger af enhver art fra offentlige eller lignende ordninger, 
herunder offentlige ordninger for social sikring og social beskyttelse eller lignende ordninger”.  

I 2008 fremlagde Kommissionen et forslag2 med henblik på at udvide princippet om 
ligebehandling som fastsat i direktiv 2000/78 til også at gælde uden for arbejdsmarkedet.  I 
henhold til det nye direktiv skulle ligebehandlingsprincippet også gælde for uddannelse og 
adgang til varer og tjenester samt for social beskyttelse, herunder social sikring og 
sundhedsydelser. Dette forslag er imidlertid endnu ikke vedtaget. Der finder fortsat 
forhandlinger sted i Rådet. Under alle omstændigheder bør man være opmærksom på, at et 
sådant direktiv, selv om det vedtages, efter al sandsynlighed ikke ville omfatte betingelserne 
for berettigelse til sociale ydelser. 

Kommissionen tilskynder til samarbejde og udveksling af god praksis mellem EU-staterne for 
at forbedre kvaliteten af sociale tjenesteydelser og yder finansiel støtte til udviklingen og 
moderniseringen af disse (f.eks. fra den Europæiske Socialfond). Den støtter også politiske 
initiativer til fremme af lige adgang til sundhedstjenester, herunder sundhedstjenesteydelser 
og revalidering af høj kvalitet beregnet til handicappede. 

Det er vigtigt at bemærke, at Spanien ratificerede både UNCRPD og dens valgfrie protokol 
den 3. december 2007. Som deltagerstat i UNCRPD er Spanien forpligtet til at beskytte og 
sikre alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for personer med 
handicap, herunder retten til lige adgang til sundhedsydelser, retten til en passende 
levestandard, til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet. 

Overholdelsen af disse forpligtelser vil blive undersøgt af FN's Komité for Rettigheder for 
Personer med Handicap på grundlag af de periodiske beretninger, som hver deltagerstat 
afgiver om gennemførelsen af UNCRPD, jf. artikel 35 i UNCRPD. Spanien forelagde sin 
første beretning i maj 20103. 

Komitéen behandlede denne beretning på sit 56. og 57. møde den 20. september 2011 og 
vedtog sine afsluttende bemærkninger på det 62. møde, der blev afholdt den 23. september 
2011. Komitéen anbefalede i sine afsluttende bemærkninger bl.a., at Spanien skulle ”udvikle 
koordinerede offentlige politikker med tilstrækkelige ressourcer til at sikre inklusiv adgang til 
støttetjenester, herunder kvalificerede terapeutiske tjenester og rehabiliterings- og 
habiliteringstjenester samt pleje, der dækker de helbredsmæssige, psykosociale og 
uddannelsesmæssige behov, som børn med handicap har, særlig i de første barndomsår”4.

I overensstemmelse med den valgfrie protokol til UNCRPD5 kan komitéen for rettigheder for 
personer med handicap modtage og behandle henvendelser fra eller på vegne af 
enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, som er underlagt jurisdiktionen i en stat, der er 

                                               
1 EFT L 303 af 2.12.2000. s. 16.
2 COM(2008) 426 af 2.7.2008.
3 http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/5thsession/CRPD.C.ESP.1_en.doc
4 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/6thsession/CRPD.C.ESP.CO.1_en.doc
5 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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part i denne protokol, og som hævder at være ofre for krænkelse af konventionens 
bestemmelser fra den pågældende deltagerstats side. En betingelse for, at henvendelserne kan 
modtages, er, at alle retsmidler, der står til rådighed i hjemlandet, skal være udtømte.
Konklusion

Den situation, som andragerne har forelagt, er ikke omfattet af den gældende EU-ret.” 


