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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy fogadjanak el uniós jogszabályt a szellemi fogyatékkal élőkre 
vonatkozóan társadalmi problémáik enyhítése, valamint a velük szembeni visszaélések és 
rossz bánásmód megelőzése érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

2011. január 22-e óta az EU köteles tiszteletben tartani a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény (az ENSZ-egyezmény) szerinti követelményeket az uniós 
Szerződésekben foglalt hatáskörének megfelelően. Az ENSZ egyezménye előírja a részes 
államok számára, hogy védjék és óvják a fogyatékkal élők emberi jogait és alapvető 
szabadságait. Az ENSZ-egyezmény szerint „fogyatékossággal élő személy minden olyan 
személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely 
számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal 
egyenlő társadalmi szerepvállalását”. 

A fentiek fényében és azt figyelembe véve, hogy a mentális betegséget fogyatékosságként 
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ismerik el, a mentális problémákkal küzdő emberek az ENSZ-egyezmény védelme alatt 
állnak, és ebből kifolyólag az EU jogi kereteinek védelme alatt is, de kizárólag az EU 
hatáskörének korlátai között.

Az uniós jog védelmet biztosít a fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetéssel 
szemben a munkavállalás, a foglalkoztatás és a szakképzés területén1. 

Bár a Bizottság végrehajt bizonyos politikákat, és lépéseket tesz a fogyatékossággal élők 
helyzetének európai szintű javítása érdekében, sok területen a fogyatékossággal élők 
mindennapi életét közvetlenül befolyásoló hatáskörökkel a nemzeti vagy önkormányzati 
hatóságok rendelkeznek. 

Különösen az egészségügyi és orvosi ellátás megszervezése tagállami feladat. Az EU politikái 
segítik a mentális egészség megőrzését és előmozdítását, felhívják a figyelmet kapcsolódó 
problémákra, páneurópai együttműködési keretet hoznak létre a kormányzatok és az iparágak 
között, amely elősegíti a bevált gyakorlatok megosztását, valamint összeköttetést biztosít a 
politikák, a gyakorlatok és a kutatások között.

Az EU 2010-2020 fogyatékossági stratégiájában2 a Bizottság elismeri, hogy továbbra is 
számos akadály teszi lehetetlenné, hogy a fogyatékossággal élő személyek teljes mértékben 
gyakorolni tudják alapvető jogaikat, ideértve az egészségügyi szolgáltatásokhoz és rutinszerű 
orvosi ellátáshoz való hozzáférés jogát, ami a fogyatékosságukkal össze nem függő 
egészségügyi egyenlőtlenségekhez vezethet. 

Ezért a stratégia vállalásai között szerepel, hogy támogatja a tagállamokat abban, hogy azok 
akadálymentes és megkülönböztetésmentes egészségügyi szolgáltatásokat nyújthassanak 
ugyanezeknek a követelményeknek megfelelő intézményekben, megfelelő rehabilitációs 
szolgáltatásokat nyújthassanak; előmozdítsák a mentális egészségmegőrzési szolgáltatásokat, 
illetve a korai beavatkozás és az igényfelmérési szolgáltatások fejlesztését. A stratégia 
mellékletében részletesen leírt, 2010–2015 időszakban megteendő lépések3 magukban 
foglalják a modern mentális egészségmegőrzési szolgáltatások és tartós ápolást nyújtó 
intézmények előmozdítását a jelenleg is hatályos, a mentális egészségért és jólétért létrehozott 
európai megállapodás segítségével4.

Emellett a fogyatékosság megállapítása és az ehhez kapcsolódó juttatások kezelése az egyes 
tagállamokon belül a nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok feladata. A rendelet kiterjed a 
szociális rendszerek és a fogyatékossággal összefüggő juttatások hordozhatóságának 
koordinációjára5. A hordozható juttatások nem terjednek ki a „nem járulékalapú ellátásokra”, 

                                               
1 A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról 
szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL L 303., 2000.12.02., 16. o.).
2 „Megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt” (COM(2010) 636 végleges), 8-9. 
oldal.
3 SEC(2010)1324
4 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf.
5 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról.
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amelyeket az illetékes nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok biztosítanak saját 
hatáskörükben. A jelenlegi uniós jogi keretrendszer nem követeli meg sem a többi tagállam, 
sem az egyéb regionális vagy helyi hatóságok által kibocsátott, fogyatékosságot tanúsító 
dokumentumok elismerését. 

Következtetések

A Bizottság véleménye szerint a felmerült kérdések – nevezetesen az egészségügyi 
szolgáltatások megszervezése és eljuttatása a szellemi fogyatékossággal élő személyekhez –
az adott tagállami hatóság közvetlen hatáskörébe tartoznak. 


