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1. Sammendrag

Andrageren har lidt af multipel sklerose, trigeminusneuralgi og andre sygdomme i seks år. 
Hun kan ikke gå, har talevanskeligheder og er afhængig af hjælp. Alligevel har 
evalueringsudvalget besluttet, at hun er arbejdsdygtig. Andrageren har anfægtet denne 
beslutning ved domstolen, men hendes advokat repræsenterede hende ikke korrekt og 
fremlagde ting, som hun var uenig i. Andrageren står i en desperat situation. Andrageren har 
ingen sygeforsikring og ingen medicin og er henvist til at leve af de beskedne beløb, som 
hendes mand modtager i pension, og som snart ikke længere vil blive udbetalt. Andrageren 
har fremsat anklager imod premierministeren, borgmesteren i Debrecen og de tre læger, der 
støttede beslutningen, og rejst krav om 10 mio. HUF i erstatning. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Kommissionen er fast besluttet på at beskytte EU-borgernes grundlæggende rettigheder, og 
navnlig at forbedre situationen for personer med handicap på EU-plan.

Den Europæiske Union har imidlertid meget begrænsede beføjelser på socialsikringsområdet. 
Som det fremgår af artikel 153 i TEUF, kan Unionen på dette område kun støtte og supplere 
medlemsstaternes indsats, da de er hovedansvarlige for organiseringen af deres egne 
socialsikringsordninger og frit kan vælge, hvilke ydelser der skal udbetales, samt betingelserne 
for støtteberettigelse. Anerkendelse af handicapstatus er et spørgsmål, der udelukkende falder 
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ind under medlemsstaternes kompetence.  Hvad angår disse områder, kan Kommissionens 
tjenestegrene hverken blande sig i indholdet af de nationale love, gennemføre undersøgelser i 
medlemsstaterne eller opkræve nogen form for bøder eller betaling af kompensation.

Med EU's handicapstrategi 2010-2020, som blev vedtaget af Kommissionen i 2010, støtter 
EU medlemsstaterne i at fremme social inklusion af alle personer med handicap i 
overensstemmelse med FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, som EU 
tiltrådte i januar 2011. 

Medlemsstaterne har forpligtet sig til at overholde FN's konvention om rettigheder for 
personer med handicap, hvis formål er "at fremme, beskytte og sikre handicappedes fulde og 
lige adgang til at gøre brug af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder 
samt at fremme respekten for handicappedes naturlige værdighed.

Konklusion

EU har derfor ingen kompetencer med hensyn til anerkendelse af handicapstatus, ydelse af 
sociale tilskud og revision af afgørelser, der er truffet af nationale organer." 


