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Tárgy: Carmen Gherca, román állampolgár által a Romániai Autista Gyermekek és 
Felnőttek Országos Szövetségének (Asociaţiei Naţionale pentru Copii şi 
Adulţi cu Autism din România) Iaşi-i csoportja nevében benyújtott, 
1767/2009. számú petíció a fogyatékkal élő gyermekekről szóló jogszabály 
bevezetésével kapcsolatos problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a fogyatékkal élő, különösen az autizmusban szenvedő 
gyermekekre vonatkozó román jogszabályokat. A petíció benyújtója szerint a román 
jogszabályokra az általános meghatározások jellemzőek, így azokat a helyi hatóságok a 
gyakorlatban saját mérlegelésük szerint alkalmazzák.  A petíció benyújtója szerint mind a 
gyermekek, mind családjaik számtalan problémával küszködnek: nem kapják meg időben a 
nekik járó szociális juttatásokat, nehezen jutnak tájékoztatáshoz és nehezen jutnak be oktatási-
nevelési intézményekbe, főképp falusi környezetben. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a 
jogszabályok alkalmazásának decentralizációja megteremti a fogyatékkal élő gyermekekkel 
szembeni megkülönböztető bánásmód előfeltételeit, és kéri az Európai Parlamentet, vizsgálja 
ki, hogy Romániában milyen mértékben tartják tiszteletben ezeknek a gyermekeknek a jogait.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. október 8.

Az oktatás kérdésében az Unió nem rendelkezik kizárólagos hatáskörrel, és az autista 
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gyermekek oktatásával foglalkozó külön, közös európai politika sem létezik. A tagállamok 
feladata intézkedéseket hozni annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékkal élők teljes 
mértékben élhessenek az oktatáshoz való joggal. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 19. cikke felhatalmazza az Európai 
Uniót arra, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés leküzdésére. A megkülönböztetés leküzdésére vonatkozó hatályos uniós 
jogszabályok kizárólag a foglalkoztatás keretében rendelkeznek a fogyatékosságon alapuló 
megkülönböztetésről1. 

2008. július 2-án az Európai Bizottság benyújtott egy irányelvre irányuló javaslatot2 a 
személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális 
irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról olyan, eddig 
nem lefedett területeken, mint a szociális védelem, szociális előnyök, egészségügyi ellátás, 
oktatás, valamint a nyilvánosan hozzáférhető áruk és a szolgáltatások nyújtása. Mindezidáig 
az oktatás általában véve, és nyilvánvalóan a sajátos oktatási szükségletekkel rendelkező 
személyek oktatása sem tartozott ilyen szabályozás hatálya alá. 

E javaslat értelmében a tagállamok előzetesen rendelkeznek a fogyatékossággal élők számára 
az oktatáshoz való ténylegesen megkülönböztetésmentes hozzáférést lehetővé tévő 
intézkedésekről, továbbá a megfelelő intézkedések biztosításáról, kivéve, ha ez aránytalan 
terhet jelent. Mindenesetre a javaslat nem sérti a tagállamok felelősségét az oktatás tartalma 
és oktatási rendszereik szervezése tekintetében, ideértve a sajátos igénnyel rendelkezők 
oktatását is. A javaslatot jelenleg a Tanács keretein belül vitatják meg. 

Ezért a foglalkoztatás területét leszámítva nem áll rendelkezésre a fogyatékosságon alapuló 
hátrányos megkülönböztetést tiltó uniós jogszabály.

Továbbá meg kell jegyezni, hogy az Európai Unió és valamennyi tagállam – Romániát is 
beleértve – aláírta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, ezzel 
kötelezettséget vállalva az abban foglalt rendelkezések tiszteletben tartására. Ezzel 
összefüggésben fontos rámutatni az egyezmény 7. és 24. cikkére, amelyek a fogyatékkal élő 
gyermekek jogaira és az oktatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. Az egyezmény 
kimondja, hogy a részes államok minden szinten biztosítják a befogadó oktatási rendszert, 
valamint a megkülönböztetés nélküli és az egyenlő esélyek alapján történő élethosszig tartó 
tanulást.

Románia az ENSZ-egyezményt, továbbá annak fakultatív jegyzőkönyvét – amely biztosítja a 
polgárok beadvány előterjesztéséhez való jogát – is aláírta, bár ezek alkalmazása 
ratifikálásuktól függ. A szociális biztonsági, család- és munkaügyi miniszter, Mihai Seitan 
megerősítette, hogy Románia mind az egyezményt, mind a jegyzőkönyvet ratifikálni fogja. 

                                               
1 A Tanács 2000/78/EK irányelve (2000. november 27.) a foglalkoztatás és a munkavégzés 
során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:hu:HTML
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:HU:PDF
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A petíció benyújtója által a vonatkozó nemzeti jogszabály decentralizált végrehajtásához, az 
ellátásokra való jogosultságokhoz, az információkhoz való hozzáféréshez és az 
átláthatósághoz, a pénzügyi források és a közlekedés hiányához kötődő valamennyi felvetett 
kérdés a román nemzeti kormány és a helyi önkormányzatok kizárólagos hatáskörébe tartozik, 
ezért a Bizottság nem jogosult külön ellenőrzési vagy jelentéstételi mechanizmus 
létrehozására az említett kérdések tekintetében. 

Ugyanakkor a Bizottság most készül elindítani egy új, a 2010–2020-as időszakra szóló 
európai fogyatékossági stratégiát, amelyet várhatóan 2010 novemberében fogadnak el. A 
stratégia átfogó célja, hogy biztosítsa a fogyatékkal élők számára, hogy teljes mértékben 
élhessenek a jogaikkal és teljes mértékben részt vehessenek a társadalom életében. Ennek 
megvalósítása, valamint az ENSZ-egyezmény Unió-szerte következetes és hatékony 
végrehajtásának biztosítása megköveteli a fellépések következetességét. A stratégia ezért a 
nemzeti szinten tett intézkedések kiegészítéseként határozza meg az uniós szintű fellépést, és 
megállapítja az ENSZ-egyezmény uniós szinten való végrehajtásához szükséges 
mechanizmusokat. 

A Bizottság – különösen az oktatás kérdése tekintetében – az oktatás és képzés terén folytatott 
európai együttműködés stratégiai keretrendszerén, az „Oktatás és képzés 2020”-on1 keresztül 
támogatni fogja a nemzeti erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az oktatás befogadóbbá 
váljon a fogyatékkal élő diákokkal és tanulókkal szemben. Rendszeresen nyomon követik 
továbbá, illetve jelentéseket tesznek majd az uniós fellépések végrehajtásáról rendelkező 
európai fogyatékossági stratégián keresztül elért előrelépésekről, valamint a nemzeti 
előrehaladásról.

Következtetések

A petíció benyújtója által felvetett specifikus kérdések nem az Unió, hanem a román 
kormány, valamint a helyi, regionális és nemzeti szintű hatóságok hatáskörébe tartoznak.

                                               
1 A Tanács 2009. május 12-i következtetései („Oktatás és képzés 2020”), HL C 119., 
2009.5.28., 2. o.


