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Θέμα: Αναφορά 1571/2012 της V.G., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με τα επιδόματα 
αναπηρίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα πάσχει επί έξι χρόνια από σκλήρυνση κατά πλάκας, νευραλγία τριδύμου και 
άλλες νόσους. Δεν είναι σε θέση να περπατήσει, αντιμετωπίζει προβλήματα με την ομιλία και 
εξαρτάται από τρίτους. Παρόλα αυτά, η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε ότι είναι ικανή για 
εργασία. Η αναφέρουσα προσέβαλε την απόφαση αυτή δικαστικώς, αλλά ο δικηγόρος της δεν 
την εκπροσώπησε επαρκώς και είπε πράγματα με τα οποία η ίδια διαφωνούσε. Βρίσκεται σε 
απελπιστική κατάσταση. Δεν διαθέτει ασφάλιση υγείας, δεν έχει πρόσβαση σε φάρμακα και 
υποχρεώνεται να ζει με τη χαμηλή σύνταξη του συζύγου της, η οποία σύντομα θα διακοπεί. Η 
αναφέρουσα διατυπώνει κατηγορίες σε βάρος του πρωθυπουργού, του δημάρχου του 
Debrecen και των τριών ιατρών που τάχθηκαν υπέρ της παραπάνω απόφασης και ζητεί να 
λάβει αποζημίωση ύψους 10 εκατομμυρίων φιορινιών.  

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
εντός των ορίων των εξουσιών της και ιδιαίτερα στη βελτίωση της κατάστασης των ανθρώπων 
με αναπηρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ωστόσο, η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ περιορισμένη στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 153 της ΣΛΕΕ, στον τομέα αυτό, η 
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Ένωση μπορεί μόνο να «υποστηρίζει και να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών", τα 
οποία είναι κυρίως υπεύθυνα για την οργάνωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης τους 
και ελεύθερα να καθορίσουν τα πλεονεκτήματα που θα έχουν και τους όρους επιλεξιμότητας.
Ειδικότερα, η αναγνώριση κατάστασης αναπηρίας σε εθνικό επίπεδο είναι ζήτημα που 
εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σε αυτούς τους τομείς οι 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να επέμβουν στο περιεχόμενο της εθνικής 
νομοθεσίας, ούτε να διεξαγάγουν έρευνες στα κράτη μέλη ή να επιβάλουν πρόστιμα ή 
αποζημιώσεις.

Με τη στρατηγική της ΕΕ του 2010-2020 για την αναπηρία, η οποία εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή το 2010, η ΕΕ στηρίζει τα κράτη μέλη στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης για 
όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, στην οποία η ΕΕ κατέστη συμβαλλόμενο μέρος τον 
Ιανουάριο του 2011. 
Τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να σεβαστούν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες, της οποίας ο σκοπός είναι «να προωθήσει, να προστατεύσει και 
διασφαλίσει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα άτομα με αναπηρίες, και να προωθήσει το σεβασμό της 
εγγενούς αξιοπρέπειάς τους».

Συμπέρασμα

Ως εκ τούτου η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα ως προς την αναγνώριση της κατάστασης 
αναπηρίας, την παροχή κοινωνικών επιδομάτων και την αναθεώρηση αποφάσεων που 
λαμβάνουν οι εθνικοί φορείς.


