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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1571/2012, ktorú predkladá V. G., maďarská štátna občianka, 
o dávkach pre osoby so zdravotným postihnutím

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície už šesť rokov trpí sklerózou multiplex, trigeminálnou neuralgiou 
a ďalšími chorobami. Nemôže chodiť, má problémy s rečou a je závislá od pomoci.
Posudková komisia napriek tomu rozhodla, že je spôsobilá na prácu. Predkladateľka petície 
spochybnila toto rozhodnutie pred súdmi, jej právny zástupca ju však nezastupoval primerane 
a uviedol skutočnosti, s ktorými nesúhlasila. Predkladateľka petície je v zúfalej situácii. Nemá 
zdravotné poistenie ani lieky a musí vyžiť zo skromného dôchodku, ktorý sa vypláca jej 
manželovi a ktorý sa onedlho prestane vyplácať. Predkladateľka petície vzniesla obvinenia 
proti premiérovi, starostovi obce Debrecín a lekárom, ktorí podporili rozhodnutie, a žiada 
náhradu vo výške 10 miliónov HUF.  

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Európska komisia je plne zaviazaná k ochrane základných práv občanov EÚ, a najmä 
k zlepšeniu situácie osôb so zdravotným postihnutím na európskej úrovni.

Právomoc Európskej únie v oblasti sociálneho zabezpečenia je však veľmi obmedzená. Ako sa 
ustanovuje v článku 153 ZFEÚ v tejto oblasti, Únia len „podporuje a dopĺňa činnosti členských 
štátov“, ktoré sú v prvom rade zodpovedné za organizáciu svojich systémov sociálneho 
zabezpečenia a môžu rozhodnúť o tom, ktoré dávky by sa mali vyplácať, a určiť podmienky 
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oprávnenosti. Najmä uznanie statusu zdravotného postihnutia na vnútroštátnej úrovni je vecou 
vo výhradnej právomoci členských štátov. V týchto oblastiach nemôžu útvary Európskej 
komisie zasahovať do obsahu vnútroštátnych legislatívnych aktov, viesť vyšetrovanie 
v členských štátoch ani uložiť pokutu alebo vyplatenie náhrady.

Prostredníctvom európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020, ktorú 
prijala Komisia v roku 2010, EÚ podporuje členské štáty v presadzovaní sociálneho 
začlenenia všetkých osôb so zdravotným postihnutím v súlade s Dohovorom OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím, ktorého zmluvnou stranou sa EÚ stala v januári 2011.
Členské štáty sa zaviazali dodržiavať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím, ktorého účelom je „presadzovať, chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké užívanie 
všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím 
a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti“.

Záver

Európska únia preto nemá nijakú právomoc v súvislosti s uznaním statusu zdravotného 
postihnutia, poskytnutím sociálnych dávok a preskúmaním rozhodnutí vnútroštátnych 
orgánov.


