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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1514/2012, ktorú predkladá José Félix Del Río Rosendi, španielsky 
štátny občan, spolu s dvoma podpismi, o práve detí so zdravotným 
postihnutím na primerané liečenie

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladatelia petície tvrdia, že andalúzska regionálna vláda prostredníctvom niekoľkých 
svojich verejných stredísk, v ktorých sa liečia deti so zdravotným postihnutím, už rok 
neuhradila náklady na liečenie. Predkladatelia petície poukazujú na to, že na základe tejto 
skutočnosti musia ich deti, ktoré majú zdravotné postihnutie spôsobujúce disfunkciu, prerušiť 
liečenie, a to spôsobuje ich marginalizáciu v spoločnosti. Predkladatelia petície sa 
domnievajú, že to predstavuje diskrimináciu detí so zdravotným postihnutím, porušenie ich 
práv. Predkladatelia petície predložili vec andalúzskemu parlamentu, andalúzskemu 
ombudsmanovi, osobitnému stálemu úradu Španielskej národnej rady pre zdravotné 
postihnutia a španielskemu ombudsmanovi, pričom ich situácia sa nenapravila. Prikladajú 
podpornú dokumentáciu svojho úsilia o získanie náhrady a tiež kópiu Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Európska komisia sa plne zasadzuje za ochranu a podporu základných práv a zlepšenie 
postavenia osôb so zdravotným postihnutím v Európe.
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V článku 24 Charty základných práv Európskej únie sa ustanovuje, že „deti majú právo na 
takú ochranu a starostlivosť, ktorá je potrebná pre ich blaho. [...] Pri všetkých opatreniach 
prijatých orgánmi verejnej moci alebo súkromnými inštitúciami, ktoré sa týkajú detí, sa musia 
v prvom rade brať do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa.“ Konkrétne v článku 26 charty sa 
ustanovuje, že Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať 
opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie 
v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote.
V článku 51 ods. 1 charty sa však ustanovuje, že ustanovenia charty sú určené pre inštitúcie, 
orgány, úrady a agentúry Únie, a tiež pre členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo 
Únie. V druhom odseku tohto článku sa ustanovuje: „Táto charta nerozširuje rozsah 
pôsobnosti práva Únie nad rámec právomocí Únie, ani nezakladá žiadnu novú právomoc ani 
úlohu pre Úniu [...].“

Všetky členské štáty EÚ ratifikovali Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý je pre ne 
záväzný. V článku 23 dohovoru o právach dieťaťa sa ustanovuje, že štáty, ktoré sú 
zmluvnými stranami dohovoru, „uznávajú právo postihnutého dieťaťa na zvláštnu 
starostlivosť. V závislosti od rozsahu existujúcich zdrojov musia oprávnenému dieťaťu 
a osobám, ktoré sa oň starajú, poskytnúť podporu a pomoc, o ktorú sú požiadané a ktorá 
zodpovedá stavu dieťaťa a situácii rodičov alebo iných osôb, ktoré sa starajú o dieťa“. Podľa 
článku 23 ods. 3 sa táto pomoc „musí poskytovať podľa možností bezplatne, s ohľadom na 
finančné zdroje rodičov alebo iných osôb, ktoré sa o dieťa starajú [...].“ 

Európska únia nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru a nemá právomoc monitorovať 
vykonávanie dohovoru členskými štátmi. Vykonávanie dohovoru štátmi, ktoré sú jeho 
zmluvnými stranami, monitoruje Výbor pre práva dieťaťa. Štáty, ktoré sú zmluvnými 
stranami dohovoru, musia každých päť rokov predložiť výboru správu o vykonávaní práv 
dieťaťa vrátane oddielu týkajúceho sa detí so zdravotným postihnutím. Výbor preskúma 
každú správu a štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, predloží svoje obavy 
a odporúčania vo forme záverečných poznámok. Najnovšie boli takéto záverečné poznámky 
určené Španielsku prijaté v roku 2010.1 Výbor odporúčal Španielsku, aby vzalo do úvahy jeho 
všeobecnú poznámku č. 9 (2006) o právach dieťaťa so zdravotným postihnutím2.

Aj keď sú členské štáty v súlade s európskou stratégiou pre oblasť zdravotného postihnutia 
2010 – 20203, ktorú Komisia prijala v roku 2010, najmä zodpovedné za svoje vnútroštátne 
systémy sociálnej ochrany a zdravotníctva, EÚ podporuje členské štáty pri presadzovaní 
sociálneho začlenenia všetkých osôb so zdravotným postihnutím v súlade s Dohovorom OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD)4, ktorého zmluvnou stranou sa EÚ 
stala v januári 2011. 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je pre EÚ záväzný v rozsahu jej 
právomocí. Komisia môže posúdiť súlad vnútroštátneho právneho predpisu alebo opatrenia 
s dohovorom OSN a právami zahrnutými do Charty základných práv Európskej únie len 
v tých prípadoch, keď členské štáty vykonávajú právo Únie.

                                               
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 final a sprievodný zoznam opatrení na roky 2010 – 2015, SEC(2010) 1324.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf.
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Európska únia prijala smernicu 2000/78/ES z 27. novembra 2000, v ktorej sa ustanovuje 
všeobecný rámec pre boj proti diskriminácii okrem iného na základe zdravotného postihnutia, 
pokiaľ ide o zamestnanie a povolanie.1 V článku 3 ods. 3 tejto smernice sa však ustanovuje, 
že táto smernica „sa nevzťahuje na žiadne dávky poskytované štátnymi alebo podobnými 
systémami vrátane štátneho systému sociálneho zabezpečenia alebo sociálnej ochrany.”

Komisia predložila v roku 2008 návrh2 na rozšírenie ochrany pred diskrimináciou, 
ustanovenej v smernici 2000/78, nad rámec zamestnanosti. Podľa novej smernice by sa zásada 
rovnakého zaobchádzania vzťahovala na vzdelávanie, prístup k tovarom a službám a sociálnu 
ochranu vrátane sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti. Tento návrh však 
doposiaľ nebol prijatý. Ešte sa o ňom rokuje v Rade. V každom prípade treba poznamenať, že 
aj keď bude prijatý, je veľmi pravdepodobné, že v tejto smernici nebudú zahrnuté všetky 
podmienky oprávnenosti na dávky sociálnej ochrany. 

Komisia nabáda k spolupráci a výmene osvedčených postupov medzi krajinami EÚ s cieľom 
zlepšiť kvalitu sociálnych služieb a poskytuje finančnú podporu pre ich rozvoj a modernizáciu 
(napríklad z Európskeho sociálneho fondu). Podporuje tiež vývoj v oblasti politiky s cieľom 
podporiť rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane kvalitných zdravotníckych 
a rehabilitačných služieb určených pre ľudí s postihnutím. 

Je dôležité poznamenať, že 3. decembra 2007 Španielsko ratifikovalo Dohovor OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím aj jeho opčný protokol. Španielsko je ako zmluvná 
strana tohto dohovoru viazané povinnosťou chrániť a zabezpečiť všetky ľudské práva 
a základné slobody osôb so zdravotným postihnutím vrátane práva na rovnaký prístup 
k zdravotným službám, práva na primeranú životnú úroveň a práva na nezávislý spôsob života 
a začlenenie do spoločnosti.

Súlad s týmito povinnosťami preskúma Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným 
postihnutím na základe správy o vykonávaní dohovoru UNCRPD, ktorú predloží každý štát, 
ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, ako sa ustanovuje v článku 35 UNCRPD. Španielsko 
predložilo svoju prvú správu v máji 20103. 

Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím ju posúdil na svojom 56. a 57. zasadnutí, 
ktoré sa konali 20. septembra 2011, a záverečné poznámky prijal na svojom 62. zasadnutí, 
ktoré sa konalo 23. septembra 2011. Výbor v rámci svojich záverečných poznámok odporúčal 
Španielsku, aby „vytvorilo koordinované verejné politiky s dostatočnými zdrojmi s cieľom 
zabezpečiť inkluzívny prístup k podporným službám, ktoré zahŕňajú informované služby 
v oblasti terapie, rehabilitácie a možnosti naučiť sa žiť so svojou chorobu, a k starostlivosti, 
ktorá zahŕňa potreby detí so zdravotným postihnutím v oblasti zdravia, vzdelávania 
a v psychosociálnej oblasti, najmä v ranom detstve“4.

Podľa opčného protokolu k UNCRPD5 môže Výbor pre práva osôb so zdravotným 
postihnutím prijímať a zvážiť oznámenia od jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov, alebo 
oznámenia v ich mene, podliehajúcich jurisdikcii štátu, ktorý je zmluvnou stranou protokolu, 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 COM(2008) 426 final, 2. júl 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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ktorí tvrdia, že sú obeťami násilia zo strany štátu, ktorý je zmluvnou stranou ustanovení 
UNCRPD. Jednou z podmienok prípustnosti oznámení je vyčerpanie všetkých domácich 
nápravných prostriedkov. 

Záver
Prípad, ktorý predkladajú predkladatelia petície, nepatrí do rozsahu pôsobnosti existujúceho 
práva EÚ. 


