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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2582/2013 af Albano De Alonso Paz, spansk statsborger, om 
de spanske myndigheders påståede forskelsbehandling af børn med handicap

1. Sammendrag

Andrageren beretter om sine to børn, et sæt tvillinger, som begge havde ansøgt om at blive 
optaget på en folkeskole i deres hjemby San Cristobal de La Laguna, og underbygger sin 
beretning med detaljerede faktuelle oplysninger. Da svarene på ansøgningerne forelå, erfarede 
familien til sin skuffelse, at kun en af tvillingerne var blevet optaget, mens den anden var 
blevet afvist på grundlag af følgende forklaring (oversat fra det originale dokument, som 
klageren havde indsendt online): "[drengens] grad af handicap er ikke forenelig med 
børnehaveklassers udstyr, menneskelige ressourcer og uddannelsesprojekt". Andrageren 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at undersøge sagen på grundlag af artikel 20, 21, 24 
og 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Kommissionen er meget engageret i arbejdet med at beskytte og fremme de grundlæggende 
rettigheder og forbedre situationen for personer med handicap i Europa.

I henhold til artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union kan Unionen kun handle inden 
for rammerne af de beføjelser, som den er tillagt i henhold til traktaten. På 
uddannelsesområdet fastsættes det i artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions 
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funktionsmåde, at Unionen bidrager til udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at 
fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt at støtte og supplere disses 
indsats, med fuld respekt for medlemsstaternes ansvar for undervisningsindholdet og 
opbygningen af uddannelsessystemerne. 

I artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder hedder det, at 
"børn har ret til den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for deres trivsel. [...] I alle 
handlinger vedrørende børn, uanset om de udføres af offentlige myndigheder eller private 
institutioner, skal barnets tarv komme i første række." Mere specifikt hedder det i chartrets 
artikel 26, at Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at 
nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og 
erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet1.

Det fremgår imidlertid af chartrets artikel 51, stk. 1, at bestemmelserne i dette charter er rettet 
til Unionens institutioner og medlemsstaterne, dog kun når de gennemfører EU-retten. I stk. 2 
i denne artikel hedder det således: "Dette charter udvider ikke anvendelsesområdet for EU-
retten ud over Unionens kompetencer og skaber ingen nye kompetencer eller nye opgaver for 
Unionen (…)".

De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder2 er blevet ratificeret af samtlige 
EU-medlemsstater og er dermed bindende for dem. EU er ikke part i denne konvention og har 
ikke beføjelse til at overvåge medlemsstaternes gennemførelse heraf, som overvåges af FN's 
komité for Barnets Rettigheder. Deltagerstaterne skal hvert femte år forelægge rapporter for 
komitéen om fremskridtene i gennemførelsen af barnets rettigheder, som skal indeholde et 
afsnit om børn med handicap. Komitéen behandler hver rapport og gør deltagerstaten bekendt 
med sine betænkeligheder og anbefalinger i form af afsluttende bemærkninger. De seneste af 
sådanne afsluttende bemærkninger om Spanien blev vedtaget i 2010.  

Unionen og størstedelen af medlemsstaterne, herunder Spanien, påtager sig som parter til FN's 
konvention om handicappedes rettigheder3 at fremme, beskytte og sikre den fulde 
gennemførelse af samtlige menneskerettigheder og grundlæggende friheder for alle personer 
med handicap uden forskelsbehandling.  Kommissionen fremmer inkluderende uddannelse 
under den europæiske handicapstrategi 2010-20204, som er en ramme for en samordnet 
indsats på EU-plan og nationalt plan med henblik på at forbedre situationen for personer med 
handicap. En af strategiens nøgleaktioner er uddannelse, hvor EU støtter nationale tiltag til at 
fremme inkluderende uddannelse for elever og studerende med handicap. EU er, inden for 
rammerne af sine beføjelser, bundet af konventionen om handicappedes rettigheder.

Spanien ratificerede FN-konventionen om handicappedes rettigheder og den valgfri protokol i 
2007 og indarbejdede dem i national lovgivning5. I Spanien ligger den nationale 
koordineringsmekanisme til at beskytte, fremme og overvåge overholdelsen af denne 
konvention hos det nationale handicapråd. Det er desuden muligt at anmode om bistand fra 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:da:PDF
2 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048&rid=1
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:DA:PDF
5 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6996
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CERMI (spansk udvalg af repræsentanter for personer med handicap)1. Udvalget kan 
kontaktes pr. e-mail bmr@once.es eller på telefon +34 913601678.

I 2008 fremlagde Kommissionen et forslag2 om at udvide beskyttelsen mod 
forskelsbehandling som fastsat i direktiv 2000/783, som forbyder forskelsbehandling på 
grundlag af handicap, alder, seksuel orientering og religion eller tro inden for beskæftigelse 
og erhverv, til også at gælde uden for arbejdsmarkedet.  I henhold til det nye direktiv skulle 
ligebehandlingsprincippet også gælde for uddannelse og adgang til varer og tjenester samt for 
social beskyttelse, herunder social sikring og sundhedsydelser. Dette forslag er imidlertid 
endnu ikke blevet vedtaget. Der finder fortsat forhandlinger sted i Rådet.

Konklusion

Den situation, som andrageren har forelagt, er ikke omfattet af den gældende EU-ret.

                                               
1 http://www.cermi.es/en-US/Pages/Portada.aspx
2 COM(2008) 426 af 2.7.2008.
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=en.


