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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0279/2012, którą złożył I.T. (Węgry) w sprawie reformy systemu 
rent dla osób niepełnosprawnych na Węgrzech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję ma 56 lat, przyznano mu trzeci stopień niepełnosprawności i od 2007 r. 
otrzymuje rentę. Składający petycję informuje, że nowa ustawa, obowiązująca od dnia 
1 stycznia 2012 r., skutkuje całkowitą reformą systemu rent dla osób niepełnosprawnych. 
Zgodnie z ustawą CXCI z 2011 r. sytuacja wszystkich osób otrzymujących takie renty musi 
zostać poddana ponownej ocenie. Jeżeli osoby te zostaną uznane za zdolne do pracy, renta 
zostanie wstrzymana i zastąpiona znacznie niższym świadczeniem socjalnym. Składający 
petycję uważa, że nowa ustawa została przyjęta specjalnie w celu umożliwienia niesłusznego 
wycofywania lub zmniejszania rent, i obawia się, że osoby oceniające będą kierować się 
kryteriami politycznymi, a nie medycznymi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 września 2012 r.

Komisja Europejska jest w pełni zaangażowana w ochronę praw podstawowych w granicach 
swoich kompetencji, w szczególności w poprawę na poziomie europejskim sytuacji osób 
niepełnosprawnych.

Dyrektywa 2000/78/WE1 zabrania dyskryminacji we wszystkich jej postaciach, w tym ze 
                                               
1 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 
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względu na niepełnosprawność. Jednakże dyrektywa ta ma zastosowanie jedynie w dziedzinie 
zatrudnienia i pracy. W szczególności art. 5 zobowiązuje pracodawców do wprowadzania 
racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych. 

Prawo Unii nie ogranicza uprawnień państw członkowskich w zakresie organizowania 
własnych systemów zabezpieczenia społecznego, a wobec braku harmonizacji na szczeblu UE 
to w przepisach każdego z państw członkowskich określa się warunki udzielania świadczeń
z tytułu zabezpieczenia społecznego oraz kwotę takich świadczeń i okres ich udzielania. 
W ramach wykonywania tego uprawnienia państwa członkowskie zobowiązane są jednak do 
przestrzegania przepisów Unii, w szczególności postanowień TFUE dotyczących swobody
przemieszczania się pracowników, a także prawa każdego obywatela Unii Europejskiej do 
swobodnego przemieszczania się i zamieszkiwania na terytorium państw członkowskich1. 
Kompetencja Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego jest zatem bardzo 
ograniczona. 

Ze względu na bardzo ograniczoną kompetencję UE w zakresie przepisów dotyczących 
świadczeń socjalnych, ze szczególnym odniesieniem do kwoty renty, Komisja nie może 
wypowiadać się więcej na temat niniejszej petycji.

                                                                                                                                                  
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16).
1 Sprawa C–135/99 Elsen [2000], Zb.Orz. s. I-10409, pkt 33.


