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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1514/2012, którą złożył José Félix Del Río Rosendi (Hiszpania), z 2 
podpisami, w sprawie prawa dzieci niepełnosprawnych do odpowiedniego 
leczenia

1. Streszczenie petycji

Składający petycję donoszą, że regionalny rząd Andaluzji od ponad roku nie zwraca kosztów 
leczenia dzieci niepełnosprawnych w niektórych publicznych ośrodkach, które do niego 
należą. Składający petycję uważają, że taka sytuacja zmusza ich niepełnosprawne dzieci do 
przerwania leczenia i skazuje je na życie na marginesie społeczeństwa. Zdaniem składających 
petycję stanowi to dyskryminację dzieci niepełnosprawnych oraz naruszenie ich praw. 
Składający petycję zwrócili się z tą sprawą do Parlamentu Andaluzji, Andaluzyjskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Specjalnego Stałego Biura Hiszpańskiej Rady Narodowej 
ds. Niepełnosprawności oraz do Hiszpańskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie udało im 
się uzyskać żadnego zadośćuczynienia. Dołączają dokumentację potwierdzającą ich wysiłki 
podejmowane w celu uzyskania zwrotu kosztów oraz kopię konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 maja 2013 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 i propagowanie praw 
podstawowych oraz w poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w Europie.
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Zgodnie z art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej „[d]zieci mają prawo do takiej 
ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. […] We wszystkich działaniach 
dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze publiczne, jak i instytucje 
prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka”. Artykuł 26 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi w szczególności, że Unia uznaje i szanuje 
prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im 
samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności.
W art. 51 ust. 1 karty określono jednak, że karta ma zastosowanie do instytucji Unii oraz do 
państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. Zgodnie z 
ust. 2 tego artykułu „[k]arta nie rozszerza zakresu zastosowania prawa Unii poza kompetencje 
Unii, nie ustanawia nowych kompetencji ani zadań Unii […]”.

Konwencja ONZ o prawach dziecka została ratyfikowana przez wszystkie państwa 
członkowskie UE i jest dla nich wiążąca. Zgodnie z art. 23 dotyczącym praw dzieci 
niepełnosprawnych państwa-strony konwencji „uznają prawo dziecka niepełnosprawnego do 
szczególnej troski i będą sprzyjały oraz zapewniały, stosownie do dostępnych środków, 
rozszerzanie pomocy udzielanej uprawnionym do niej dzieciom oraz osobom 
odpowiedzialnym za opiekę nad nimi. Pomoc taka będzie udzielana na wniosek tych osób i 
będzie stosowna do warunków dziecka oraz sytuacji rodziców lub innych osób, które się nim 
opiekują”. Zgodnie z art. 23 ust. 3 taka pomoc „będzie udzielana bezpłatnie, tam gdzie jest to 
możliwe, przy uwzględnieniu zasobów finansowych rodziców bądź innych osób opiekujących 
się dzieckiem […]”.

Unia Europejska nie jest stroną Konwencji o prawach dziecka i nie jest uprawniona do 
monitorowania wdrażania tej konwencji przez państwa członkowskie. Wdrażanie konwencji 
przez jej państwa-strony monitoruje Komitet Praw Dziecka. Państwa-strony zobowiązane są 
do przedkładania Komitetowi co pięć lat regularnych sprawozdań odnośnie do sposobu 
realizacji praw dzieci, uwzględniających część poświęconą dzieciom niepełnosprawnym. 
Komitet analizuje każde sprawozdanie i kieruje swoje uwagi i zalecenia w formie uwag 
końcowych do właściwego państwa-strony. W odniesieniu do Hiszpanii ostatnie z takich 
uwag końcowych przyjęto w 2010 r.1. Komitet zalecił Hiszpanii uwzględnienie uwagi ogólnej 
Komitetu nr 9 (2006) w sprawie praw dzieci niepełnosprawnych2.

Chociaż zgodnie z Europejską strategią w sprawie niepełnosprawności 2010–20203, przyjętą 
przez Komisję w 2010 r., państwa członkowskie ponoszą nadrzędną odpowiedzialność za 
ochronę socjalną i systemy opieki zdrowotnej na szczeblu krajowym, Unia wspiera państwa 
członkowskie w propagowaniu włączenia społecznego wszystkich osób niepełnosprawnych 
zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych4, do której UE przystąpiła w 
styczniu 2011 r.

UE jest związana konwencją w zakresie swoich kompetencji. Komisja może ocenić, czy dany 
akt prawa krajowego lub działania krajowe są zgodne z konwencją oraz nie naruszają praw 
zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej wyłącznie przy stosowaniu przez 
państwa członkowskie prawa unijnego.

                                               
1http://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 oraz towarzysząca mu lista działań na lata 2010–2015, SEC(2010)1324.
4 http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf.
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Unia Europejska przyjęła dyrektywę 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r., w której 
określono ogólne warunki ramowe zwalczania dyskryminacji, między innymi ze względu na 
niepełnosprawność, w zakresie zatrudnienia i pracy1. Zgodnie jednak z jej art. 3 ust. 3 
„dyrektywy nie stosuje się do wszelkiego rodzaju płatności dokonanych z systemów 
publicznych lub podobnych, włączając w to systemy zabezpieczenia społecznego i ochrony 
socjalnej”.

W 2008 r. Komisja przedstawiła wniosek2 w sprawie rozszerzenia ochrony przed 
dyskryminacją zapewnionej dyrektywą 2000/78, tak aby obejmowała obszary inne niż 
zatrudnienie. W ramach nowej dyrektywy zasada równości miałaby zastosowanie w 
obszarach takich jak edukacja, dostęp do towarów i usług oraz ochrona socjalna, w tym 
zabezpieczenie społeczne i opieka zdrowotna. Wniosek ten nie został jednak jeszcze przyjęty. 
Nadal jest on przedmiotem negocjacji w Radzie. W każdym razie należy zauważyć, że nawet 
jeżeli wniosek ten zostanie przyjęty, taka dyrektywa najprawdopodobniej nie obejmowałaby 
warunków kwalifikowalności do otrzymywania świadczeń z tytułu ochrony socjalnej.

Komisja zachęca do współpracy i wymiany dobrych praktyk 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 zdrowotnej, w tym wysokiej jakości usług 
medycznych i rehabilitacyjnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Warto zaznaczyć, że Hiszpania ratyfikowała zarówno Konwencję o prawach osób 
niepełnosprawnych, jak i jej protokół fakultatywny w dniu 3 grudnia 2007 r. Będąc 
państwem-stroną konwencji, Hiszpania ma obowiązek chronić i zabezpieczać wszystkie 
prawa człowieka i wolności podstawowe osób niepełnosprawnych, w tym prawo do równego 
dostępu do usług medycznych, prawo do odpowiedniego poziomu życia i samodzielnego 
funkcjonowania oraz do bycia częścią społeczności.

Wypełnienie tych obowiązków jest przedmiotem kontroli Komitetu ONZ do spraw Praw 
Osób Niepełnosprawnych dokonywanej na podstawie okresowych sprawozdań z wdrażania 
postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych dostarczanych przez każde 
państwo-stronę, jak przewidziano w art. 35 konwencji. Hiszpania złożyła swoje sprawozdanie 
wstępne w maju 2010 r.3.

Komitet ds. Praw Osób Niepełnosprawnych rozpatrywał to sprawozdanie podczas 56. 
posiedzenia i 57. posiedzenia, które odbyły się w dniu 20 września 2011 r., oraz przyjął uwagi 
końcowe na 62. posiedzeniu w dniu 23 września 2011 r. Wśród uwag końcowych Komitetu 
znalazło się zalecenie, aby Hiszpania „stworzyła skoordynowaną politykę publiczną 
obejmującą wystarczające środki na rzecz zapewnienia sprzyjającego włączeniu społecznemu 
dostępu do usług wsparcia, w tym profesjonalnych usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych i 
habilitacyjnych oraz opieki uwzględniającej potrzeby zdrowotne, psychospołeczne i 
edukacyjne dzieci niepełnosprawnych, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie”4.

                                               
1 Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16.
2 COM(2008)0426 final z 2.7.2008.
3http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/5thsession/CRPD.C.ESP.1_en.doc.
4http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/6thsession/CRPD.C.ESP.CO.1_en.doc.
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Zgodnie z protokołem fakultatywnym do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych1

Komitet ds. Praw Osób Niepełnosprawnych może przyjmować i rozpatrywać zawiadomienia 
od (lub w imieniu) osób lub grup osób, które podlegają jurysdykcji państwa-strony protokołu 
i twierdzą, że są ofiarami naruszenia przez dane państwo-stronę postanowień konwencji. 
Jednym z warunków dopuszczalności zawiadomienia jest wyczerpanie wszystkich krajowych 
środków prawnych.

Wniosek

Kwestia podnoszona przez składających petycję nie wchodzi w zakres obowiązującego prawa 
Unii Europejskiej.

                                               
1http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx.


