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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1003/2011, którą złożył Francesco Previte (Włochy) w sprawie 
wspólnych europejskich przepisów prawa dotyczących niepełnosprawności

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do przyjęcia przepisów wspólnotowych chroniących osoby 
dotknięte niepełnosprawnością psychiczną, tak aby ograniczyć problemy społeczne i 
zapobiegać przemocy oraz niewłaściwemu traktowaniu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Począwszy od 22 stycznia 2011 r. UE jest zobowiązana przestrzegać zobowiązań 
wynikających z Konwencji ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych (konwencji ONZ) 
w granicach swoich kompetencji określonych w Traktatach UE. Na mocy tej konwencji 
nakłada się na państwa-strony obowiązek ochrony wszystkich praw człowieka i 
podstawowych wolności osób niepełnosprawnych. Zgodnie z konwencją ONZ osoby 
niepełnosprawne to osoby z długotrwałym upośledzeniem fizycznym, umysłowym, 
intelektualnym lub sensorycznym, które w połączeniu z różnorakimi barierami może 
przeszkadzać im w pełnym i efektywnym uczestnictwie w życiu społecznym na równi 
z innymi. 

Mając na uwadze powyższe oraz w zakresie, w jakim choroba psychiczna jest uznawana za 
niepełnosprawność, osoby cierpiące na zaburzenia zdrowia psychicznego są chronione na 
mocy konwencji ONZ, a tym samym ram prawnych UE, ale tylko w granicach kompetencji 



PE485.999v01-00 2/3 CM\896443PL.doc

PL

UE.

Przepisy UE przewidują również ochronę przed dyskryminacją ze względu na 
niepełnosprawność w odniesieniu do zatrudnienia, pracy i kształcenia zawodowego1. 

Komisja wdraża niektóre polityki i działania ukierunkowane na poprawę sytuacji osób 
niepełnosprawnych na szczeblu europejskim, ale główne kompetencje w wielu obszarach 
związanych bezpośrednio z codziennym życiem osób niepełnosprawnych należą do władz na 
szczeblu krajowym i lokalnym. 

W szczególności do zadań państw członkowskich należy organizowanie i zapewnianie 
świadczeń zdrowotnych i opieki medycznej. Polityka UE pomaga chronić i propagować 
zdrowie psychiczne, podnosić świadomość powiązanych z tym tematem zagadnień oraz 
tworzyć paneuropejskie ramy współpracy i wymiany dobrych praktyk między rządami a 
sektorami branżowymi, łącząc politykę z praktyką i badaniami.

W unijnej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010–20202 Komisja przyznaje, 
że wciąż istnieje wiele barier uniemożliwiającym osobom dotkniętym niepełnosprawnością 
pełne korzystanie z ich praw podstawowych, łącznie z prawem do dostępu do świadczeń 
zdrowotnych oraz rutynowego leczenia, co prowadzi do niezwiązanych z 
niepełnosprawnością nierówności dotyczących zdrowia. 

Strategia ma zatem wspierać państwa członkowskie w działaniach na rzecz zapewniania 
dostępnych, niedyskryminacyjnych świadczeń i infrastruktury zdrowotnej; zapewniania 
odpowiednich świadczeń rehabilitacyjnych; upowszechniania świadczeń w zakresie zdrowia 
psychicznego i w działaniach na rzecz rozwijania usług wczesnej interwencji i oceny potrzeb. 
Wykaz działań przewidzianych na lata 2010–2015, który został zawarty w załączniku3do 
strategii obejmuje upowszechnianie nowoczesnych świadczeń związanych ze zdrowiem 
psychicznym oraz placówek opieki długotrwałej poprzez obecny Europejski pakt na rzecz 
zdrowia i dobrostanu psychicznego4.

Stwierdzenie niepełnosprawności i zarządzanie związanymi z nim świadczeniami również 
należy do kompetencji władz krajowych, regionalnych lub lokalnych w poszczególnych 
państwach członkowskich. Kwestię koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz 
możliwości przenoszenia świadczeń związanych z niepełnosprawnością reguluje 
rozporządzenie5. Możliwe do przenoszenia świadczenia nie obejmują „świadczeń 
nieskładkowych”, których udzielają właściwe władze krajowe, regionalne lub lokalne według 
własnego uznania. Na podstawie obowiązujących obecnie ram prawnych UE nie ma wymogu 
uznawania dokumentów dotyczących niepełnosprawności wydanych przez inne państwo
członkowskie albo przez inne władze regionalne lub lokalne. 

                                               
1Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16).
2 „Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier", COM(2010) 636 wersja ostateczna, s. 8–9.
3 SEC(2010)1324.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf
5 Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
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Wnioski

Komisja uważa, że poruszone zagadnienia, a mianowicie organizowanie i zapewnianie 
osobom z zaburzeniami psychicznymi świadczeń zdrowotnych, leżą w bezpośrednich 
kompetencjach właściwych władz państw członkowskich. 


