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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1453/2012 от Р.Б., с италианско гражданство, относно равните 
възможности за хората с увреждания в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е млада 28-годишна жена с увреждане, която насочва 
внимание към продължаващото нарушаване на Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, което пречи на нея и на други лица да участват в обществения 
живот.

В конкретния случай тя споменава, че не е в състояние да посещава обществени плувни 
басейни в Рим поради редица архитектурни препятствия.

Във връзка с това тя призовава за приемането на политики, които да гарантират, че 
обществените услуги са напълно достъпни за хора с увреждания, като се премахнат 
съществуващите препятствия и се гарантират равни възможности.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Европейската комисия е изцяло ангажирана със защитата и насърчаването на основните 
права и с подобряването на положението на хората с увреждания в Европа.
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През януари 2011 г. ЕС стана страна по Конвенцията на Организацията на обединените 
нации за правата на хората с увреждания1, която по този начин стана неразделна част от 
правопорядъка на ЕС. ЕС е обвързан от UNCRPD в рамките на своите правомощия. 
Само когато държавите членки прилагат правото на Съюза Комисията може да оценява 
дали националното право или закони са в съответствие с UNCRPD и с правата, 
залегнали в Хартата за основните права на ЕС.

С оглед да се осигури съгласувано и ефективно прилагане на Конвенцията в ЕС, през 
ноември 2010 г. Комисията издаде Европейската стратегия за хората с увреждания за 
периода 2010—2010 г.2 Стратегията определя редица приоритетни области и цели, 
както и свързани политики и действия на равнището на ЕС. Тя има за цел също така да 
подкрепя националните усилия за насърчаване на приобщаването и пълноценното 
участие на хората с увреждания във всички аспекти на живота. 

Подобряването на достъпността до физическата среда на живот, транспорта, 
информационните и комуникационни технологии и системи (ИКТ) и до други 
структури и услуги като предпоставка за пълноценно участие на хората с увреждания е 
една от основните цели на стратегията в съответствие с членове 3 и 9 от UNCRPD 
относно достъпността. 
В областта на архитектурната среда започнаха някои финансирани от ЕС проекти и 
проучвания за научни изследвания и технологично развитие (НИТР) и въпросът за 
достъпността бе поставен в обсъжданията на политиките в контекста на инициативата 
за водещи пазари за устойчиво строителство. Информацията относно достъпността се 
събира като част от социалната устойчивост, която включва някои регулаторни и 
стандартизационни аспекти.
Европейската комисия възложи на Европейската организация по стандартизация серия 
мандати за стандартизация, за да се подкрепи изготвянето на общи доброволни 
стандарти за достъпност в областта на информационните и комуникационните 
технологии и архитектурната среда, както и за да се насърчи прилагането на 
универсален дизайн или проектиране, подходящо за всички, при изготвянето на 
стандарти. По мандат 420 бе съставен опис на европейските и международните 
стандарти за достъп в архитектурната среда3, като се предостави възможността за 
сравняване на сферата и обхвата на действие на националните правила за достъпност в 
архитектурната среда и за установяване на положението в Италия. Понастоящем отиват 
към приключване преговорите за изготвяне на европейски стандарт за достъпност в 
архитектурната среда.

Структурните фондове на ЕС (по-специално Европейският фонд за регионално 
развитие) са също важни инструменти за подобряване на достъпността на 
архитектурната среда. Макар критериите, свързани с проектирането на сгради, са 
утвърдени на национално равнище, достъпността за хора с увреждания е един от 

                                               
1 Наричана по-долу UNCRPD или „Конвенцията“.
2 „Подновен ангажимент за Европа без бариери“, COM(2010) 636 final http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:bg:PDF. 
3 Доклад „Inventory, analysis and feasibility of European and International accessibility standards in the built 
environment“ („Опис, анализ и осъществимост на европейските и международните стандарти за 
достъпност в архитектурната среда“) 
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/Accessibility/ReportAccessibilityBuiltEnvironment%20Final.pdf. 
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критериите за оценка на действия, които да бъдат съфинансирани от структурните 
фондове и да бъдат взети предвид при различните етапи на осъществяване1.

Директива 2000/78/ЕО на Съвета2 за създаване на основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите определя правна рамка за борба с 
дискриминацията, основаваща се на редица причини, включително увреждане. Нещо 
повече, в член 5 от Директивата се установява принципът за подходящо настаняване на 
лицата с увреждания, който изисква от работодателите да предприемат подходящи 
мерки, когато е необходимо в определен случай, за да предоставят възможност на лице 
с увреждане да има достъп, да участва или да се издига в професията, да се обучава, 
освен ако такива мерки не представляват непропорционална тежест за работодателя. 
Разпоредбите на директивата се прилагат както в обществения, така и в частния сектор.
Тази директива обаче се прилага само в областта на заетостта и професиите. Поради 
това Комисията внесе предложение за директива3, която да забрани дискриминацията 
въз основа на увреждане и при достъпа до стоки и услуги (наред с друго). 
Обсъжданията на предложението продължават в Съвета, където се изисква постигането 
на единодушие за неговото приемане.

Комисията също така повишава осведомеността относно достъпността чрез ежегодната 
награда „Достъпен град“, която откроява и отличава градове с над 50 000 души 
население, предприели достойни за следване инициативи за по-достъпна и по този 
начин наистина приобщаваща среда4.

Италия е ратифицирала UNCRPD и Факултативния протокол към нея на 15 май 2009 г. 
Като държава — страна по Конвенцията, тя е обвързана със задължението да защитава 
и гарантира всички права на човека и основни свободи на хората с увреждания, 
включително правото да живеят самостоятелно и да участват пълноценно във всички 
аспекти на живота, по-специално чрез предприемането на подходящи мерки за 
осигуряване за хората с увреждания на достъп равноправно с всички останали до 
физическата среда на живеене, транспорта, информацията и комуникациите, 
включително до информационните и комуникационни системи и технологии и до 
всички останали удобства и услуги, отворени и достъпни за широката публика, както в 
градските, така и в селските райони (както е определено в член 9 от Конвенцията). 
Премахването на пречките пред достъпността, наред с другото, до съоръжения за 
спорт, свободно време и култура е задължение съгласно UNCRPD. Това задължение 
има прогресиращ характер и в UNCRPD се посочва, че по отношение на
икономическите, социалните и културните права всяка държава — страна по 
Конвенцията, предприема мерки, използвайки в максимална степен своите налични 
ресурси (член 4, параграф 2 от UNCRPD). 

                                               
1 Вж. по-специално член 16 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на 
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999.
2 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2.12 2000 г., стр. 16).
3 Предложение за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед 
на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, 2.7.2008, 
COM(2008) 426 окончателен.
4 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm.
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Спазването на тези задължения е обект на разглеждане от страна на Комитета на ООН 
по правата на хората с увреждания въз основа на доклада на държавата за изпълнението 
на UNCRPD, предоставен от Италия в съответствие с член 35 от нея1. 
В Италия общите разпоредби относно достъпността на архитектурната среда са 
включени в Закон № 104/1992 (Рамков закон за подпомагането, социалната интеграция 
и правата на хората с увреждания), който предвижда, че всички проекти за обществени 
и частни сгради с обществен достъп трябва да бъдат съобразени със законодателството 
относно премахването на архитектурните пречки. Консолидираният закон за 
строителството (Testo Unico dell'Edilizia, приет с Указ на Президента на Републиката 
№ 380/2001), и свързаните с него разпоредби (напр. Закон № 13/1989) предвиждат 
премахването на архитектурните пречки в частни и обществени сгради и съответните 
санкции. Подробните технически регулации за достъпност на обществените и частните 
сгради с обществен достъп са включени в Указ на Президента № 503 от 24 юли 1996 г2. 
В доклада на Италия се споменава, че се изисква активиране на услуга по предоставяне 
на подпомагане, когато се чака адаптиране на обществена сграда. Нормативната рамка, 
отнасяща се до обществените и частните сгради, обществените или общодостъпни 
места или местата, свързани с обществени услуги, е посочена като ключов приоритет 
на предложение в процес на изготвяне, което има за цел да включи, координира и 
актуализира всички технически разпоредби3.
През 2009 г. Италия създаде Национална обсерватория за положението на хората с 
увреждания като консултативен орган, който предоставя научна и техническа подкрепа 
за разработването на национални политики по отношение на уврежданията, и с 
отговорност, наред с другото, да съдейства и да докладва за изпълнението на 
Конвенцията4.

Съгласно Факултативния протокол към UNCRPD5 Комитетът по правата на хората с 
увреждания може да получава и разглежда съобщения от и от името на физически лица 
или групи от физически лица, попадащи под юрисдикцията на държава — страна по 
Протокола, които твърдят, че са жертва на нарушаване от страна на тази държава на 
разпоредбите на UNCRPD. Условие за допустимост на съобщенията е да са били 
изчерпани всички налични национални средства за защита. 

Заключение 
Комисията счита, че въпросите, поставени в петицията, са в рамките на преките 
правомощия на съответната държава членка, в случая Италия. 

                                               
1 Първоначалният доклад на Италия относно изпълнението на UNCRPD е предаден на ООН чрез 
италианската междуведомствена комисия по правата на човека (C.I.DU) през ноември 2012 г. Достъпен е
на италиански език на http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5D82D993-5ABA-47B9-9CE3-
DDE5670DDA03/0/TREATYversione_DEF_persito.pdf и на английски език на 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc. 
2 5th Disability High-level Group Report on the implementation of the UNCRPD (5-ти доклад на групата на 
високо равнище относно уврежданията за изпълнението на UNCRPD), публикуван през 2012 г. 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf, стр. 179.
3 стр. 7 от английската версия на доклада 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc.
4 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/Osservatorio/. 
5 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx. 


