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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1514/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Félix Del Río Rosendi un kam pievienoti divi paraksti, par bērnu ar 
invaliditāti tiesībām saņemt atbilstošu ārstēšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji nosoda, ka Andalūzijas reģionālā valdība ar vairāku valsts centru 
starpniecību, kuros ārstē bērnus ar invaliditāti, nav spējusi gada laikā atmaksāt ārstēšanās 
izdevumus. Lūgumraksta iesniedzēji piebilst, ka šāda situācija liedz viņu bērniem ar 
disfunkcionāliem traucējumiem turpmāk saņemt ārstēšanu, tādējādi nolemjot tos atstumšanai 
sabiedrībā. Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka tā ir bērnu ar invaliditāti diskriminācija un 
viņu tiesību pārkāpums. Lūgumraksta iesniedzēji ir vērsušies Andalūzijas parlamentā, pie 
Andalūzijas tiesībsarga, pie Spānijas Valsts invaliditātes padomes speciālā pastāvīgā ierēdņa, 
kā arī pie Spānijas tiesībsarga, tomēr situācija nav atrisināta. Lūgumrakstam ir pievienota 
dokumentācija, kas atspoguļo viņu centienus gūt kompensāciju, kā arī kopija no ANO 
Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 6. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Eiropas Komisija ir pilnībā apņēmusies aizsargāt un veicināt pamattiesības un uzlabot cilvēku 
ar invaliditāti stāvokli Eiropā.

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 24. pantā ir noteikts: „Bērniem ir tiesības uz viņu 
labklājībai nepieciešamo aizsardzību un gādību. (..) Visās darbībās, kas attiecas uz bērniem, 
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neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts iestādes vai privātas iestādes, pirmkārt jāņem vērā bērna 
intereses.” Konkrētāk, hartas 26. pantā ir noteikts, ka Savienība atzīst un ievēro personu ar 
invaliditāti tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, 
sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē.

Tomēr hartas 51. panta 1. punktā ir noteikts, ka hartas noteikumi attiecas uz ES iestādēm un 
dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus. Panta 2. punktā ir noteikts: „Ar šo 
Hartu netiek paplašināta Savienības tiesību piemērošanas joma, paplašinot Savienības 
kompetences, un Savienībai netiek noteiktas nekādas jaunas kompetences vai uzdevumi (..).”

ANO Konvenciju par bērna tiesībām (CRC) ir ratificējušas visas ES dalībvalstis, un tā ir 
saistoša tām visām. Saskaņā ar 23. pantu par bērnu ar invaliditāti tiesībām konvencijas 
dalībvalstis atzīst „nepilnvērtīga bērna tiesības uz īpašu gādību un stimulē un nodrošina, ja ir 
resursi, palīdzības sniegšanu bērnam, kam uz to ir tiesības, un par viņa aprūpi atbildīgajām 
personām, saskaņā ar iesniegto lūgumu un atbilstoši bērna stāvoklim un viņa vecāku vai citu 
personu apstākļiem, kuras gādā par bērnu”. Saskaņā ar 23. panta 3. punktu šāda palīdzība 
„tiek sniegta pēc iespējas bez maksas, ņemot vērā vecāku vai citu personu, kas gādā par 
bērnu, finansiālos resursus (..)”. 

ES nav CRC dalībniece, un tā nav kompetenta uzraudzīt to, kā dalībvalstis piemēro 
konvenciju. CRC īstenošanu dalībvalstīs uzrauga Bērnu tiesību komiteja. Dalībvalstīm reizi 
piecos gados ir jāiesniedz komitejai regulāri ziņojumi par to, kā tās īsteno bērna tiesības, 
tostarp ziņojumā jāiekļauj sadaļa attiecībā uz bērniem ar invaliditāti. Komiteja izskata katru 
ziņojumu un informē dalībvalsti par savām bažām un ieteikumiem, iesniedzot noslēguma 
apsvērumus. Pēdējoreiz šādi noslēguma apsvērumi attiecībā uz Spāniju tika pieņemti 
2010. gadā1. Komiteja ieteica, ka Spānijai būtu jāņem vērā komitejas Vispārējais komentārs 
Nr. 9 (2006) par bērnu ar invaliditāti tiesībām2.

Lai gan dalībvalstīm ir galvenā atbildība par savām valsts sociālās aizsardzības un veselības 
aprūpes sistēmām, saskaņā ar ES stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020)3, ko 2010. gadā 
pieņēma Komisija, ES atbalsta dalībvalstis to centienos veicināt visu personu ar invaliditāti 
sociālo iekļaušanu atbilstoši ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām 
(UNCRPD)4, kuras dalībniece ES ir kopš 2011. gada janvāra. 

UNCRPD ir saistoša ES tiktāl, ciktāl sniedzas ES kompetence. Komisija var novērtēt 
dalībvalsts tiesību akta vai pasākuma atbilstību UNCRPD un ES Pamattiesību hartā 
paredzētajām tiesībām tikai tad, ja dalībvalsts īsteno Savienības tiesību aktus.

Eiropas Savienība pieņēma 2000. gada 27. novembra Direktīvu 2000/78/EK par kopēju 
sistēmu diskriminācijas novēršanai, tostarp invaliditātes dēļ, nodarbinātības un profesionālajā 
jomā5. Tomēr saskaņā ar direktīvas 3. panta 3. punktu direktīva „neattiecas uz nekādiem 
maksājumiem, ko veic saistībā ar valsts vai līdzīgām sistēmām, tostarp valsts sociālā 
nodrošinājuma vai sociālās aizsardzības sistēmām”.

                                               
1 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs55.htm.
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/407/02/PDF/G0740702.pdf?OpenElement.
3 COM(2010)0636 final un pievienotais darbību saraksts (2010–2015), SEC(2010)1324.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf.
5 OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.



CM\1004087LV.doc 3/3 PE519.657v01-00

LV

Komisija 2008. gadā iesniedza priekšlikumu1, kura mērķis bija paplašināt 
Direktīvā 2000/78/EK noteikto aizsardzību pret diskrimināciju, bez nodarbinātības piemērojot 
to arī citām jomām. Ar jauno direktīvu vienlīdzīguma princips būtu jāpiemēro attiecībā uz 
izglītību, piekļuvi precēm un pakalpojumiem un sociālo aizsardzību, tostarp sociālo 
nodrošinājumu un veselības aprūpi. Tomēr šis priekšlikums joprojām nav pieņemts. Par to 
joprojām notiek sarunas Padomē. Taču jebkurā gadījumā jāņem vērā, ka, pat ja tas tiktu 
pieņemts, šāda direktīva visticamāk neattieksies uz nosacījumiem par tiesībām saņemt 
sociālās aizsardzības pabalstus. 

Komisija aicina ES dalībvalstis sadarboties un apmainīties ar labas prakses piemēriem, lai 
uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti, un sniedz finansiālo atbalstu to attīstīšanai un 
modernizācijai (piemēram, ar Eiropas Sociālā fonda palīdzību). Tā arī atbalsta politikas 
izstrādi ar mērķi veicināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei, tostarp augstas kvalitātes 
veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem, kas īpaši paredzēti personām ar 
invaliditāti. 

Svarīgi atzīmēt, ka Spānija ratificēja UNCRPD un tās fakultatīvo protokolu 2007. gada 
3. decembrī. Kā UNCRPD dalībniecei Spānijai ir pienākums nodrošināt un aizsargāt visas 
personu ar invaliditāti cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp tiesības uz vienlīdzīgu piekļuvi 
veselības aprūpes pakalpojumiem, tiesības uz pienācīgu dzīves līmeni, tiesības uz pastāvīgu 
dzīvi un tiesības uz iekļaušanu sabiedrībā.

Minēto pienākumu izpildi uzrauga ANO Personu ar invaliditāti tiesību komiteja, pamatojoties 
uz periodiskiem ziņojumiem par UNCRPD īstenošanu, ko iesniedz katra dalībvalsts, kā 
noteikts UNCRPD 35. pantā. Spānija sākotnējo ziņojumu iesniedza 2010. gada maijā2. 

Personu ar invaliditāti tiesību komiteja izskatīja ziņojumu savā 56. un 57. sanāksmē, kas 
notika 2011. gada 20. septembrī, un pieņēma noslēguma apsvērumus 62. sanāksmē, kas notika 
2011. gada 23. septembrī. Noslēguma apsvērumos Personu ar invaliditāti tiesību komiteja 
ieteica, lai Spānija „izstrādā saskaņotu valsts politiku ar pietiekamiem resursiem, kas 
nodrošinātu iekļaujošu piekļuvi atbalsta pakalpojumiem, tostarp informētiem terapeitiskajiem, 
rehabilitācijas un habilitācijas pakalpojumiem un aprūpei, kas aptver bērnu ar invaliditāti 
veselības, psiholoģiskās un izglītības vajadzības, jo īpaši agrīnā bērnībā”3.

Saskaņā ar UNCRPD4 fakultatīvo protokolu Personu ar invaliditāti tiesību komiteja var 
saņemt un izskatīt iesniegumus no UNCRPD dalībvalsts jurisdikcijā esošiem indivīdiem vai 
to indivīdu grupām, kas uzskata, ka ir cietuši, šai dalībvalstij pārkāpjot UNCRPD noteikumus. 
Viens no iesnieguma pieņemamības nosacījumiem paredz, ka ir jābūt izmantotiem visiem 
iekšējiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. 

Secinājums
Lūgumraksta iesniedzēju aprakstīta situācija neietilpst esošo ES tiesību aktu piemērošanas 
jomā. 

                                               
1 COM(2008)0426 final, 2.7.2008.
2 http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/5thsession/CRPD.C.ESP.1_en.doc.
3 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/6thsession/CRPD.C.ESP.CO.1_en.doc
4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx


