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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1514/2012, adresată de José Félix Del Río Rosendi, de cetățenie 
spaniolă, însoțită de două semnături, privind dreptul copiilor cu handicap de a 
beneficia de tratament corespunzător

1. Rezumatul petiției

Petiționarii denunță faptul că guvernul regional andaluz, prin mai multe dintre centrele sale 
publice care tratează copiii cu handicap, nu a decontat costul tratamentului timp de mai bine 
de un an. Petiționarii observă că această realitate îi condamnă pe copiii lor, care au dizabilități 
disfuncționale, la oprirea tratamentului și, astfel, la marginalizare în societate. Petiționarii 
consideră acest lucru o discriminare la adresa copiilor cu handicap, o încălcare a drepturilor 
lor. Petiționarii au prezentat cazul parlamentului andaluz, mediatorului andaluz, Biroului 
permanent specializat din cadrul Consiliului Național pentru Handicap din Spania și 
Ombudsmanului spaniol, fără ca situația să se remedieze. Aceștia anexează documente 
justificative care atestă eforturile lor în vederea obținerii decontărilor, precum și un exemplar 
al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Comisia Europeană se angajează pe deplin să protejeze și să promoveze drepturile 
fundamentale, precum și să îmbunătățească situația persoanelor cu handicap din Europa.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede la articolul 24: „copiii au dreptul 
la protecția și îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor. [...] În toate acțiunile 
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referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorități publice sau de instituții private, 
interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial.” În plus, articolul 26 din 
cartă prevede faptul că Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a 
beneficia de măsuri care să le asigure independența, integrarea socială și profesională, precum 
și participarea la viața comunității.
Cu toate acestea, articolul 51 din cartă specifică la alineatul (1) că aceasta se adresează 
instituțiilor UE și statelor membre doar atunci când acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. 
Alineatul (2) prevede următoarele: „Carta nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii 
în afara competențelor Uniunii și nu creează nici o competență sau sarcină nouă pentru 
Uniune (…)”.

Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului (CDC) a fost 
ratificată de toate statele membre și are caracter obligatoriu. În conformitate cu articolul 23 cu 
privire la drepturile copiilor cu handicap, statele participante la Convenție „recunosc dreptul 
copilului cu handicap la îngrijire specială și încurajează și asigură extinderea, în funcție de 
resursele disponibile, către copilul eligibil și către cei responsabili de îngrijirea acestuia, a 
asistenței solicitate și adecvate situației în care se află copilul și condițiilor în care se află 
părinții sau cei care îl au în îngrijire”. În conformitate cu articolul 23 alineatul (3), acest tip de 
asistență „este furnizată gratuit, de câte ori este posibil, luând în considerare resursele 
financiare ale părinților sau al celor care au copilul în îngrijire […].” 

UE nu este parte la CDC și nu deține competențe în monitorizarea punerii în aplicare a 
Convenției de către statele membre. Punerea în aplicare a CDC de către statele participante la 
Convenție este monitorizată de Comitetul pentru drepturile copilului. La fiecare cinci ani, 
statele participante la Convenție sunt obligate să înainteze rapoarte periodice către Comitet, cu 
privire la modul în care sunt puse în aplicare drepturile copilului, inclusiv o secțiune dedicată 
copiilor cu handicap. Comitetul examinează fiecare raport și semnalează motivele de 
îngrijorare și recomandările sale către statul participant la Convenție, sub forma observațiilor 
finale. Ultimele astfel de observații cu privire la Spania au fost adoptate în 2010.1 Comitetul a 
formulat recomandarea ca Spania să ia în considerare Comentariul General nr. 9 (2006) cu 
privire la drepturile copiilor cu handicap2.
În timp ce statele membre sunt, în primul rând, responsabile de sistemele lor naționale de 
protecție socială și de sănătate, în conformitate cu Strategia europeană 2010-20203pentru 
persoanele cu handicap, adoptată de Comisie în 2010, UE sprijină statele membre în 
promovarea incluziunii sociale a tuturor persoanelor cu handicap, în conformitate cu 
Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH) 4, la care 
UE a aderat în ianuarie 2011. 

UE este obligată prin CNUDPH în funcție de competențele sale. Comisia poate să evalueze 
dacă o legislație sau o măsură națională respectă CNUDPH și drepturile consacrate în Carta 
UE a drepturilor fundamentale doar în cazul în care statele membre pun în aplicare dreptul 
Uniunii.

                                               
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)636 și lista de măsuri însoțitoare pentru 2010-2015, SEC(2010)1324.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
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Uniunea Europeană a adoptat Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000, care stabilește un 
cadru general pentru combaterea discriminării, printre altele, fundamentate pe handicapul 
persoanei, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și încadrarea în muncă.1 Cu toate 
acestea, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3), Directiva „nu se aplică plăților de orice 
natură efectuate de regimurile publice sau asimilate, inclusiv de regimurile publice de 
securitate socială sau de protecție socială.”

În anul 2008, Comisia a prezentat o propunere2 de extindere, în afara domeniului reprezentat 
de ocuparea forței de muncă, a protecției împotriva discriminării, stabilită prin Directiva 
2000/78. Noua directivă ar extinde aplicabilitatea principiului egalității în domeniul educației, 
al accesului la bunuri și servicii și al protecției sociale, inclusiv în ceea ce privește sistemul de 
securitate socială și de sănătate. Cu toate acestea, propunerea respectivă nu a fost încă 
adoptată. Aceasta este încă negociată cu Consiliul. În orice caz, trebuie reținut faptul că, dacă 
va fi adoptată, o astfel de directivă nu va include, cel mai probabil, toate condițiile de 
eligibilitate pentru prestațiile sociale. 

Comisia încurajează cooperarea și schimbul de bune practici între statele membre ale Uniunii 
Europene în scopul îmbunătățirii calității serviciilor sociale și asigură sprijin financiar pentru 
dezvoltarea și modernizarea acestora (de exemplu, din Fondul social european). De asemenea, 
aceasta sprijină inițiativele politice de promovare a accesului egal la asistența medicală, 
inclusiv la servicii de sănătate și de reabilitare de calitate destinate persoanelor cu handicap. 

Este important de reținut faptul că Spania a ratificat atât CNUDPH, cât și protocolul opțional 
nr. 3, la 3 decembrie 2007. În calitate de stat participant la CNUDPH, Spania este obligată să 
protejeze și să garanteze toate drepturile omului și libertățile fundamentale ale persoanelor cu 
handicap, inclusiv dreptul de a avea acces egal la servicii de sănătate, dreptul la un standard 
de viață corespunzător și dreptul de a trăi independent și de a fi inclus în comunitate.

Respectarea acestor obligații face obiectul examinării din partea Comitetului ONU pentru 
drepturile persoanelor cu handicap, pe baza rapoartelor periodice prezentate de fiecare stat, 
parte la Convenție, cu privire la punerea în aplicare CNUDPH, conform articolului 35 din 
CNUDPH. Spania a prezentat raportul său inițial în mai 20103. 

Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap a examinat acest raport, în cadrul 
celei de-a 56-a și a 57-a reuniune, care au avut loc la 20 septembrie 2011, și a adoptat 
observațiile finale în cadrul celei de-a 62-a reuniuni, care a avut loc la 23 septembrie 2011. 
Printre observațiile finale, Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap i-a 
recomandat Spaniei să „dezvolte politici publice coordonate, cu resurse suficiente, pentru a 
asigura accesul inclusiv la serviciile de asistență, care implică servicii de terapie de 
specialitate, de reabilitare și adaptare, precum și de îngrijire, care acoperă nevoile de sănătate, 
psihosociale și de educație ale copiilor cu handicap, în special la vârste fragede”4.

În temeiul protocolului opțional la CNUDPH5 Comisia pentru drepturile persoanelor cu 
handicap poate primi și examina comunicări de la sau în numele unor persoane fizice sau 
                                               
1 JO L 303, 2.12.2000, p. 16.
2 COM(2008)426 din 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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grupuri de persoane fizice care fac obiectul jurisdicției unui stat participant la protocol și care 
pretind a fi victimele unei încălcări a dispozițiilor CNUDPH de către statul participant 
respectiv. O condiție pentru admisibilitatea comunicărilor este ca toate căile de atac 
disponibile naționale să fi fost epuizate. 

Concluzie

Situația semnalată de petiționar este în afara domeniului de aplicare al dreptului existent al 
Uniunii Europene. 


