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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1453/2012 af R.B., italiensk statsborger, om lige muligheder for 
personer med handicap i Italien

1. Sammendrag

Andrageren er en 28-årig handicappet ung kvinde, som henleder opmærksomheden på den 
fortsatte krænkelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, som 
hindrer hende og andre i at deltage i det sociale liv.

I hendes særlige tilfælde kan hun ikke svømme i den offentlige svømmehal i Rom på grund af 
adskillige bygningsmæssige hindringer.

Hun opfordrer i denne forbindelse til, at der indføres en politik for at sikre, at personer med 
handicap har fuld adgang til offentlige tjenester ved at fjerne eksisterende hindringer og 
garantere lige muligheder for alle.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Kommissionen går fuldt ud ind for at beskytte og fremme grundlæggende rettigheder samt 
forbedre situationen for personer med handicap i Europa.
EU tiltrådte i januar 2011 FN's konvention om rettigheder for personer med handicap1, som 
herved blev en integreret del af EU's retsregler. EU er for så vidt angår omfanget af sine 
                                               
1 Herefter benævnt UNCRPD eller "konventionen".
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beføjelser bundet af UNCRPD. Kun i forbindelse med medlemsstaternes gennemførelse af 
EU-retten kan Kommissionen vurdere, hvorvidt en national lov eller foranstaltning overholder 
UNCRPD og de rettigheder, der er forankret i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Med henblik på at sikre en sammenhængende og effektiv gennemførelse af konventionen i 
EU introducerede Kommissionen EU's handicapstrategi 2010-2020 i november 20101. 
Strategien fastlægger en række prioriterede områder og mål samt relaterede politikker og 
tiltag på EU-plan. Den har ligeledes til formål at støtte den nationale indsats for at fremme 
handicappedes integrering og fulde deltagelse i alle livets aspekter. 
Forbedring af tilgængelighed af bygninger, transport, informations- og 
kommunikationsteknologier og -systemer (ikt) samt andre faciliteter og tjenester som en 
forudsætning for handicappedes fulde deltagelse udgør et af strategiens hovedformål i 
overensstemmelse med artikel 3 og 9 i UNCRPD om tilgængelighed. 
Der er inden for det byggede miljø blevet gennemført en række EU-finansierede FTU-
projekter og -undersøgelser, og tilgængelighed fremgik af de politiske drøftelser om lead 
market-initiativet for bæredygtigt byggeri. Oplysningerne om tilgængelighed indsamles som 
en del af social bæredygtighed, der omfatter en række lovgivnings- og 
standardiseringsaspekter.

Kommissionen har udstedt en række standardiseringsmandater til europæiske 
standardiseringsorganisationer med henblik på at støtte udviklingen af fælles frivillige 
tilgængelighedsstandarder inden for ikt og det byggede miljø samt fremme gennemførelsen af 
universelt design eller design til alle i udviklingen af standarder. Der blev i henhold til mandat 
420 udarbejdet en fortegnelse over europæiske og internationale tilgængelighedsstandarder i 
byggede miljø2, som gjorde det muligt at sammenligne omfanget og dækningen af nationale 
regler om tilgængelighed i det byggede miljø og fastlægge situationen i Italien. 
Forhandlingerne om udarbejdelsen af en europæisk standard om tilgængelighed af det 
byggede miljø er på nuværende tidspunkt ved at blive afsluttet.
EU's strukturfonde (navnlig Den Europæiske Fond for Regionaludvikling) er ligeledes vigtige 
instrumenter, der er til rådighed for forbedring af tilgængeligheden af det byggede miljø. Selv 
om kriterierne vedrørende bygningernes udformning fastlægges på nationalt plan, er 
tilgængeligheden for personer med handicap et af kriterierne til at vurdere de operationer, der 
skal medfinansieres af strukturfondene og tages i betragtning på de forskellige stadier af 
gennemførelsen3.
Rådets direktiv 2000/78/EF4 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv fastlægger en retlig ramme for bekæmpelse af 
forskelsbehandling på en række grundlag, herunder handicap. Artikel 5 i direktivet fastlægger 
desuden princippet om tilpasninger i rimeligt omfang for handicappede, der kræver, at 
                                               
1 "Et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer, COM(2010) 636 endelig, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:DA:PDF. 
2 Rapport "Inventory, analysis and feasibility of European and International accessibility standards in the built 
environment" ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/Accessibility/ReportAccessibilityBuiltEnvironment%20Final.pdf. 
3 Se navnlig artikel 16 i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden samt 
ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999.
4 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16).
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arbejdsgiverne træffer alle de hensigtsmæssige foranstaltninger, når det i et konkret tilfælde er 
nødvendigt, for at sikre, at en handicappet har adgang til beskæftigelse, mulighed for at 
deltage i arbejdet eller avancere herindenfor eller have adgang til uddannelse, medmindre 
sådanne foranstaltninger vil pålægge arbejdsgiveren en uforholdsmæssig stor byrde. 
Direktivets bestemmelser finder anvendelse på både den offentlige og den private sektor.
Dette direktiv finder imidlertid kun anvendelse inden for beskæftigelse og erhverv. 
Kommissionen har derfor fremsat et forslag til direktiv1, som ligeledes vil forbyde 
forskelsbehandling på grundlag af handicap i adgangen til bl.a. varer og tjenester. Dette 
forslag drøftes i øjeblikket i Rådet, hvor der kræves enstemmighed for dets vedtagelse.
Kommissionen øger samtidig bevidstheden om tilgængelighed gennem den årlige pris 
"Access City Award", som hylder og belønner byer på mere end 50 000 indbyggere, der tager 
forbilledlige initiativer for at gøre deres miljø tilgængeligt og derved helt inklusivt2. 

Italien ratificerede både UNCRPD og dets valgfrie protokol den 15. maj 2009. Italien er som 
deltagerstat til UNCRPD bundet af forpligtelsen til at beskytte og sikre alle 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for handicappede, herunder retten 
til et selvstændigt liv og til at deltage fuldt ud i alle livets aspekter, især ved at træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger til at sikre handicappede adgang på lige fod med andre til 
det fysiske miljø, transport, information og kommunikation, herunder informations- og 
kommunikationsteknologier og -systemer, samt til andre faciliteter og tjenester, der er åbne, 
eller som stilles tilgængelige for offentligheden i både byområder og landdistrikter (som 
fastsat i konventionens artikel 9). Fjernelsen af hindringer for tilgængelighed inden for bl.a. 
sport, fritid og kulturelle faciliteter er en forpligtelse i henhold til UNCRPD. En sådan 
forpligtelse er af progressiv karakter, og UNCRPD påpeger, at med hensyn til økonomiske, 
sociale og kulturelle rettigheder skal hver deltagerstat træffe foranstaltninger i videst muligt 
udstrækning inden for de ressourcer, der er til rådighed (artikel 4, stk. 2, i UNCRPD). 
Overholdelsen af disse forpligtelser vil blive undersøgt af FN's komité for rettigheder for 
personer med handicap på grundlag af den statusrapport, som Italien har indgivet vedrørende 
gennemførelsen af UNCRPD som fastsat i artikel 35 i UNCRPD3. 

Generelle bestemmelser om tilgængelighed af det byggede miljø er i Italien fastsat i lov nr. 
104/1992 (almindelig lov om fremme af bistand til, den sociale integration af og rettighederne 
for personer med handicap), som fastsætter al udformning af offentlige og private bygninger, 
der er åbne for offentligheden, for at overholde lovgivningen vedrørende fjernelsen af 
bygningsmæssige hindringer. Den konsoliderede byggelov (Testo Unico Edilizia, godkendt af 
Decreto del Presidente della Repubblica nr. 380/2001 og relaterede bestemmelser (f.eks. lov 
nr. 13/1989) fastsætter fjernelsen af bygningsmæssige hindringer i private og offentlige 
bygninger samt relevante sanktioner. Detaljerede tekniske bestemmelser om tilgængelighed af 

                                               
1 Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 2.7.2008, COM(2008)426 endelig.
2 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm.
3 Italiens indledende statusrapport vedrørende gennemførelse af UNCRPD blev fremsendt til FN gennem det 
italienske interministerielle udvalg for menneskerettigheder (C.I.DU.) i november 2012. Den findes på italiensk 
på http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5D82D993-5ABA-47B9-9CE3-
DDE5670DDA03/0/TREATYversione_DEF_persito.pdf og på engelsk på 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc. 
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offentlige og private bygninger, der er åbne for offentligheden, er fastsat i præsidentdekret nr. 
503 af 24. juli 19961. 

Italiens statusrapport anfører, at der skal aktiveres en bistandstjeneste, hver gang en offentlig 
bygning venter på at blive tilpasset. Den normative ramme vedrørende offentlige og private 
bygninger, offentlige steder eller steder, der er åbne for offentligheden, eller områder til 
offentlig anvendelse er anført som en nøgleprioritet i et forslag, der er under udarbejdelse, 
som har til formål at oprette en enkelt ny normativ ramme med henblik på at medtage, 
samordne og opdatere alle tekniske bestemmelser2.

Italien oprettede i 2009 et nationalt observatorium om status for personer med handicap som 
et rådgivende organ, der yder videnskabelig og teknisk støtte til udarbejdelsen af nationale 
handicappolitikker, og som bl.a. har ansvaret for at fremme og aflægge rapport om 
gennemførelsen af konventionen3.

I overensstemmelse med den valgfrie protokol til UNCRPD kan komitéen for rettigheder for 
personer med handicap modtage og behandle henvendelser fra eller på vegne af 
enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, som er underlagt jurisdiktionen i en stat, der er 
part i denne protokol, som hævder at være ofre for krænkelse af konventionens bestemmelser 
fra den pågældende deltagerstats side. En betingelse for, at henvendelserne kan modtages, er, 
at alle retsmidler, der står til rådighed i hjemlandet, skal være udtømte.
Konklusioner  

Kommissionen finder, at de i andragendet rejste spørgsmål henhører under den respektive 
medlemsstats direkte kompetence, i dette tilfælde Italien." 

                                               
1 Femte rapport fra gruppen på højt niveau vedrørende handicap om gennemførelsen af UNCRPD offentliggjort i 
2012 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf, s. 179.
2 Side 7 i den engelske udgave af rapporten http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-
ENG.doc.
3 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/Osservatorio/. 


