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Przedmiot: Petycja 1571/2012, którą złożyła V.G. (Węgry) w sprawie renty 
inwalidzkiej

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję od sześciu lat cierpi na stwardnienie rozsiane, neuralgię trójdzielną oraz 
inne choroby. Nie może chodzić, ma problemy z mówieniem i wymaga opieki. Mimo 
powyższego komisja rentowa zdecydowała, że jest zdolna do pracy. Składająca petycję 
zaskarżyła tę decyzję na drodze sądowej, jednak jej prawnik nie reprezentował jej we 
właściwy sposób i mówił rzeczy, z którymi się nie zgadzała. Składająca petycję znajduje się 
w dramatycznej sytuacji. Nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, leków i żyje ze skromnej 
emerytury męża, która niedługo przestanie być wypłacana. Składająca petycję oskarża o 
zaistniałą sytuację premiera, burmistrza miasta Debreczyn oraz trzech lekarzy, którzy poparli 
decyzję komisji i żąda wypłaty odszkodowania w wysokości 10 mln forintów.  

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 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 praw podstawowych obywateli UE, 
a w szczególności w poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na szczeblu europejskim.

Jednak kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego są bardzo 
ograniczone. Artykuł 153 TFUE stanowi, że w obszarze tym Unia może jedynie „wspierać i 
uzupełniać działania państw członkowskich”, które odpowiadają w pierwszej kolejności za 
organizację własnych systemów zabezpieczenia społecznego i mogą swobodnie decydować, 
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jakie świadczenia powinny zostać wypłacone, oraz określać warunki kwalifikowalności. 
Zwłaszcza uznawanie krajowego statusu niepełnosprawności jest kwestią wchodzącą w zakres 
wyłącznych kompetencji państw członkowskich. W tych obszarach służby komisji 
Europejskiej nie mogą interweniować w treść krajowych aktów legislacyjnych, prowadzić 
dochodzeń w państwach członkowskich lub nakładać żadnych kar lub rekompensat.

Za pośrednictwem unijnej strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2010–2020 
przyjętej przez Komisję w 2010 r. UE wspiera państwa członkowskie w propagowaniu 
włączenia społecznego wszystkich osób niepełnosprawnych zgodnie z Konwencją ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych, do której UE przystąpiła w styczniu 2011 r. 
Państwa członkowskie zobowiązały się do przestrzegania ww. konwencji, której celem jest 
„wspieranie i ochrona wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz 
zapewnienie trwałego i równego korzystania z nich przez wszystkie osoby niepełnosprawne 
oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności”.

Wniosek

W związku z powyższym UE nie ma kompetencji odnośnie do uznawania statusu 
niepełnosprawności, zapewniania świadczeń społecznych oraz przeglądu decyzji podjętych 
przez organy krajowe. 


