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Tárgy: José Félix Del Río Rosendi spanyol állampolgár által benyújtott, 2 aláírást 
tartalmazó 1514/2012. számú petíció a fogyatékos gyermekek azon jogáról, 
hogy megfelelő kezelést kapjanak

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói kifogásolják, hogy az andalúz regionális kormány – néhány, a fogyatékos 
gyermekeket kezelő központján keresztül – már több mint egy éve nem téríti vissza a kezelés 
költségét. A petíció benyújtói úgy találják, hogy ez a helyzet arra ítéli diszfunkciós 
betegségben szenvedő gyermekeiket, hogy abbahagyják a kezelést, és ezáltal a társadalom 
perifériájára kerüljenek. A petíció benyújtói úgy vélik, hogy ez a fogyatékos gyermekek 
hátrányos megkülönböztetését jelenti, ami sérti a jogaikat. A petíció benyújtói az andalúz 
parlament, az andalúziai ombudsman, a fogyatékos személyekkel foglalkozó spanyol nemzeti 
tanács (Consejo Nacional de la Discapacidad) szakosított állandó hivatala és a spanyol 
ombudsman elé tárták az ügyet, a problémát azonban nem sikerült orvosolni. A petíció 
benyújtói alátámasztásul dokumentumokat mellékelnek a visszatérítésért tett erőfeszítéseikről, 
és csatolják a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény egy másolatát 
is.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

Az Európai Bizottság teljes mértékben elkötelezett az alapvető jogok védelme és 
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előmozdítása, valamint az Európában fogyatékossággal élő személyek helyzetének javítása 
mellett.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. cikke kimondja, hogy „A gyermekeknek joguk 
van a jólétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. [...]A hatóságok és a 
magánintézmények gyermekekkel kapcsolatos tevékenységében a gyermek mindenek fölött 
álló érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie.” A Charta 26. cikke ezenkívül még 
konkrétabban úgy rendelkezik, hogy az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő 
személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a 
közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.

51. cikkének (1) bekezdése azonban egyértelműsíti, hogy a Charta rendelkezéseinek 
címzettjei az Unió intézményei, valamint a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát 
hajtják végre. A cikk (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „a Charta az uniós jog alkalmazási 
körét nem terjeszti ki az Unió hatáskörein túl, továbbá nem hoz létre új hatásköröket vagy 
feladatokat az Unió számára (…)”.

Az ENSZ gyermekjogi egyezményét valamennyi uniós tagállam ratifikálta, és az kötelező 
érvényű rájuk nézve. A fogyatékkal élő gyermekekről szóló 23. cikk szerint az egyezményben 
részes államok „a fogyatékos gyermeknek a különleges gondozáshoz való jogát, és a 
rendelkezésükre álló forrásoktól függő mértékben, az előírt feltételeknek megfelelő 
fogyatékos gyermeknek és eltartóinak, kérelemre, a gyermek állapotához és szülei vagy 
gondviselői helyzetéhez alkalmazkodó segítséget biztosítanak”. A 23. cikk (3) bekezdése 
szerint az ilyen segítség „a gyermek szüleinek vagy gondviselőinek anyagi erőforrásait 
figyelembe véve, lehetőség szerint ingyenes […]”. 

Az Európai Unió nem részes fele a gyermekjogi ENSZ-egyezménynek, és az egyezmény 
tagállamok általi végrehajtásának ellenőrzése tekintetében nem rendelkezik hatáskörrel.  Az 
egyezménynek a részes államok általi végrehajtását az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága 
felügyeli. A részes államokat arra kötelezték, hogy ötévente nyújtsanak be rendszeres 
jelentéseket e bizottságnak arról, hogy hogyan érvényesítik a gyermekek jogait. A jelentésnek 
a fogyatékos gyermekekre is külön ki kell térnie. A bizottság minden jelentést megvizsgál, 
aggályait és ajánlásait pedig záró észrevételek formájában hozza az adott része állam 
tudomására. Spanyolországgal kapcsolatban legutóbb 2010-ben fogadtak el ilyen záró 
észrevételeket1. A bizottság azt az ajánlást fogalmazta meg Spanyolország számára, hogy 
vegye figyelembe a bizottságnak a fogyatékkal élő gyermekek jogaira vonatkozó 9. számú 
általános megjegyzését2 (2006).

Miközben elsősorban a tagállamok felelnek saját nemzeti szociális védelmi és egészségügyi 
rendszereikért, a Bizottság által 2010-ben elfogadott, a 2010 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiának3 megfelelően az Unió támogatja a 
tagállamokat a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjának előmozdításában, a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek4 megfelelően, amelyhez 
az Unió 2011 januárjában csatlakozott. 

                                               
1 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs55.htm
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G12/407/02/PDF/G1214710.pdf?OpenElement
3 COM(2010)0636 és a 2010 és 2015 közötti időszakra vonatkozó intézkedések kapcsolódó listája, 
SEC(2010)1324
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
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Az említett egyezmény az Unióra nézve – hatásköre keretein belül – kötelező. A Bizottság 
csak abban az esetben értékelheti, hogy a nemzeti jog vagy intézkedés az egyezménnyel és az 
Unió Alapjogi Chartájában rögzített jogokkal összhangban áll-e, ha a tagállam uniós jogot 
hajt végre.

Az Európai Unió 2000. november 27-én elfogadta a 2000/78/EK irányelvet, amely a 
foglalkoztatás és a munkavégzés tekintetében felállítja a – többek között a fogyatékosságon 
alapuló – megkülönböztetés elleni harc általános kereteit1. 3. cikkének (3) bekezdése szerint 
azonban az irányelvet „nem kell alkalmazni semmilyen állami rendszerek vagy azzal 
egyenrangú egyéb rendszerek kifizetéseire, beleértve az állami szociális biztonsági és a 
szociális védelmi rendszereket is”.

A Bizottság 2008-ban javaslatot2 nyújtott be a megkülönböztetéssel szembeni, 2000/78/EK 
irányelv szerinti védelemnek a foglalkoztatáson kívülre történő kiterjesztésére. Az új irányelv 
az egyenlőség elvét kiterjesztené az oktatásra, az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésre, valamint a szociális védelemre, ideértve a szociális biztonságot és az 
egészségügyet. Ezt a javaslatot azonban még nem fogadták el, a Tanácsban jelenleg is 
tárgyalják. Mindenesetre meg kell jegyezni, hogy még ha el is fogadnák, egy ilyen irányelv 
nagy valószínűséggel nem terjedne ki a szociális védelmi juttatásokra való jogosultság 
feltételeire. 

A Bizottság bátorítja a szociális szolgáltatások javítása céljából az uniós országok közötti 
együttműködést és a bevált gyakorlatok cseréjét, és pénzügyi támogatást nyújt e 
szolgáltatások fejlesztésére és modernizálására (pl. az Európai Szociális Alapból). Támogatja 
az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést elősegítő szakpolitikai fejlesztéseket is, 
beleértve a fogyatékossággal élők számára tervezett minőségi egészségügyi és rehabilitációs 
szolgáltatásokat is. 

Fontos megjegyezni, hogy Spanyolország 2007. december 3-án mind a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, mind annak fakultatív jegyzőkönyvét ratifikálta. 
A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény részes államaként 
Spanyolországnak kötelessége megvédeni és garantálni a fogyatékossággal élő személyek 
valamennyi emberi jogát és alapvető szabadságát, ideértve az egészségügyi szolgáltatásokhoz 
való egyenlő hozzáféréshez, a megfelelő életszínvonalhoz, a független élethez és a közösségi 
befogadáshoz való jogot is. 

Az e kötelezettségeknek való megfelelést a fogyatékossággal élő személyek jogaival 
foglalkozó ENSZ-bizottság vizsgálja a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
egyezmény 35. cikke szerinti, az egyes részes államok által az egyezmény végrehajtásáról 
benyújtott időszakos jelentések alapján. Spanyolország 2010 májusában nyújtotta be első 
jelentését3. 

A fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó ENSZ-bizottság a 2011. szeptember 
20-án rendezett 56. és 57. ülésén vitatta meg ezt a jelentést, záró észrevételeit pedig 2011. 
szeptember 23-án, 62. ülésén fogadta el. A záró észrevételek között a bizottság azt az ajánlást 

                                               
1 HL L 303., 2000.12.2., 16. o.
2 COM (2008)0426 végleges, 2008.7.2.
3 http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/5thsession/CRPD.C.ESP.1_en.doc
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fogalmazta meg Spanyolország számára, hogy az „dolgozzon ki elegendő forrással 
támogatott, összehangolt állami politikákat, melyek biztosítják a támogató szolgáltatásokhoz, 
köztük a megfelelő gyógyászati, rehabilitációs és habilitációs szolgáltatásokhoz való inkluzív 
hozzáférést, valamint a fogyatékossággal élő gyermekek egészségügyi, pszichoszociális és 
oktatási szükségleteire is kiterjedő gondozást, különös tekintettel a kora gyermekkorra”1.

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény fakultatív jegyzőkönyve2

szerint a fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó bizottság átveheti és 
megvizsgálhatja a jegyzőkönyvben részes állam joghatósága alá tartozó olyan személyek 
vagy személyek csoportja által vagy ezek nevében benyújtott beadványokat, akik állításuk 
szerint az egyezmény rendelkezéseinek az adott részes állam által történő megsértésének 
áldozatai. Az ilyen beadványok elfogadhatóságának egyik feltétele valamennyi rendelkezésre 
álló hazai jogorvoslati lehetőség kimerítése. 

Következtetés

A petíció benyújtói által vázolt helyzet nem tartozik a hatályos uniós jog alkalmazási körébe. 

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/6thsession/CRPD.C.ESP.CO.1_en.doc
2 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx


