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Tárgy: R. B. olasz állampolgár által benyújtott 1453/2012. számú petíció a 
fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségéről Olaszországban

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy fogyatékossággal élő, 28 éves fiatal nő, aki felhívja a figyelmet a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény folyamatos megsértésére, 
ami miatt ő és társai nem tudnak részt venni a társadalmi életben.

Saját konkrét helyzetét illetően megemlíti, hogy az építészeti akadályok sokasága miatt nem 
tud eljárni a római nyilvános uszodákba.

E tekintetben olyan szakpolitikák elfogadását kéri, amelyek garantálják, hogy a 
közszolgáltatások a fogyatékossággal élő személyek számára is teljes mértékben 
hozzáférhetőek legyenek, amihez meg kell szüntetni a meglévő akadályokat, és biztosítani 
kell az esélyegyenlőséget.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

Az Európai Bizottság teljes mértékben elkötelezett az alapvető jogok védelme mellett, 
különösen az Európában fogyatékossággal élő személyek helyzetének javítása mellett.
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2011 januárjában az Unió csatlakozott a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ 
egyezményhez1, mely ezáltal az Unió jogrendjének szerves részévé vált. Az Uniót az 
Egyezmény hatásköre keretein belül kötelezi. A Bizottság csak abban az esetben értékelheti, 
hogy a nemzeti intézkedés az egyezménnyel és az Unió Alapjogi Chartájában rögzített 
jogokkal összhangban áll-e, ha a tagállam uniós jogot hajt végre.
Az egyezmény Unió-szerte történő egységes és hatékony végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottság 2010 novemberében elindította a 2010–2020 közötti időszakra szóló 
európai fogyatékosságügyi stratégiát2.  A stratégia kiemelt területeket és célokat, valamint 
kapcsolódó uniós szintű politikákat és fellépéseket határoz meg.  A stratégia célja továbbá a 
fogyatékossággal élők befogadását és az élet minden területén való teljes részvételét elősegítő 
nemzeti erőfeszítések támogatása.  

A fizikai környezet, a közlekedés, az információs és kommunikációs technológiák és 
rendszerek (ikt) és más létesítmények és szolgáltatások akadálymentesítése – ami a 
fogyatékossággal élők teljes részvételének előfeltétele – a stratégia egyik legfőbb célkitűzését 
képezi, összhangban az egyezmény akadálymentesítésről szóló 3. és 9. cikkeivel. 

Az épített környezet terén a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság egyes uniós finanszírozású 
projektjei és tanulmányai nyomán az akadálymentesítés kérdése a szakpolitikai eszmecserék 
során a fenntartható építőipari vezető piaci kezdeményezés kontextusában merült fel.  Az 
akadálymentesítésre vonatkozó információk gyűjtése az egyes szabályozási és 
szabványosítási elemeket is magában foglaló társadalmi fenntarthatósághoz kapcsolódva 
történik.

Az Európai Bizottság több megbízást adott az Európai Szabványügyi Szervezetnek 
szabványok kidolgozására, hogy támogassa az ikt és az épített környezet terén a közös 
önkéntes akadálymentesítési szabványok kialakítását, valamint a szabványok kidolgozása 
terén előmozdítsa az „egyetemes tervezés”, illetve a „mindenki számára történő tervezés” 
szemléletét. A 420. számú megbízás alapján került összeállításra az épített környezetre 
vonatkozó európai és nemzetközi akadálymentesítési szabványok jegyzéke3, mely lehetővé 
teszi az épített környezet akadálymentesítésére vonatkozó nemzeti szabályok hatályának és 
terjedelmének összehasonlítását, és az olaszországi helyzet értékelését.  Az épített környezet 
akadálymentességére vonatkozó európai szabvány kidolgozására irányuló tárgyalások jelenleg 
a véglegesítési szakaszban tartanak.
Az Unió strukturális alapjai (különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alap) szintén fontos 
eszközökként állnak rendelkezésre az épített környezet akadálymentességének javításához.  
Míg az épületek tervezésére vonatkozó követelményeket nemzeti szinten határozzák meg, a 
fogyatékossággal élők általi hozzáférhetőség a strukturális alapok által társfinanszírozandó 
műveletek értékelésének egyik szempontja, amelyet a megvalósítás különböző fázisaiban 
figyelembe kell venni4.

                                               
1 a továbbiakban UNCRPD vagy "az egyezmény".
2 "megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt" COM(2010) 636 végleges http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:HU:PDF
3 „Az épített környezetre vonatkozó európai és nemzetközi akadálymentesítési szabványok jegyzéke, elemzése 
és megvalósíthatósága” című jelentés 
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/Accessibility/ReportAccessibilityBuiltEnvironment%20Final.pdf.
4 lásd különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 16. cikkét:



CM\1004037HU.doc 3/4 PE519.641v01-00

HU

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló 2000/78/EK tanácsi irányelv1 rögzíti a különböző alapokon történő, 
köztük a fogyatékosság miatti hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem jogi kereteit.
 Ezenfelül az irányelv 5. cikke rögzíti a fogyatékos személyek igényeihez való ésszerű 
alkalmazkodás elvét, mely alapján a munkáltató köteles megtenni a megfelelő és az adott 
esetben szükséges intézkedéseket, hogy a fogyatékos személy számára lehetővé váljon a 
munkához jutás, a munkában való részvétel, az előmenetel, az át- vagy továbbképzés, kivéve, 
ha az ilyen intézkedés aránytalanul nagy terhet ró a munkáltatóra. Az irányelv rendelkezései a 
közszférában és a magánszektorban egyaránt alkalmazandók.

Az irányelv azonban csak a foglalkoztatás és a munkavégzés területén alkalmazandó. Ezért a 
Bizottság javaslatot tett egy irányelv2 elfogadására, amely megtiltaná a fogyatékosság alapján 
történő hátrányos megkülönböztetést (többek közt) az árukhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés terén is. A javaslat tárgyalása a Tanács előtt folyamatban van, ahol az 
elfogadásához egyhangú döntésre van szükség.

Ezenfelül a Bizottság a tudatosság növelése érdekében minden évben odaítéli az Access City 
díjat, amely az 50 000 lakos feletti népességgel rendelkező, a környezet akadálymentessé és 
ezáltal valóban befogadóvá alakítása terén példaértékű kezdeményezéseket tevő városok 
ünneplésére és elismerésére szolgál3.

Olaszország 2009. május 15-én az egyezményt és annak fakultatív jegyzőkönyvét is 
megerősítette.  Az egyezményben részes államként köteles védeni a fogyatékossággal élő 
személyek emberi jogait és alapvető szabadságait, ideértve az önálló életvitelhez és az élet 
valamennyi területén történő teljes körű részvételhez való jogot, különösen azzal, hogy 
megfelelő intézkedéseket tesz, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára másokkal 
azonos alapon biztosítsa a fizikai környezethez, a közlekedéshez, az információhoz és 
kommunikációhoz, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat és 
rendszereket, valamint más, nyilvánosan hozzáférhető vagy rendelkezésre álló lehetőségekhez 
és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mind városi, mind vidéki területeken (az egyezmény 
9. cikkének megfelelően).  Az egyezmény alapján kötelező a hozzáférési akadályok 
eltávolítása többek közt a sport, szabadidős és kulturális létesítmények esetében is. Ez a 
kötelezettség progresszív jellegű és az egyezmény kimondja, hogy a gazdasági, szociális és 
kulturális jogok tekintetében valamennyi részes állam vállalja, hogy a rendelkezésre álló 
erőforrásai felső határáig intézkedéseket tesz ezek érvényesítésére (az egyezmény 4.2 cikke).  
E kötelezettségek teljesítését az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága 
ellenőrzi az Olaszország által az egyezmény 35. cikke alapján benyújtott, az egyezmény 
végrehajtásáról szóló jelentés4 alapján. 

                                               
1 A Tanács 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott 
egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról (HL L 303., 2000.12.2., 16. o.).
2 Javaslat – A Tanács irányelve a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra 
vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, COM(2008)426 
végleges
3 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm.
4 Olaszország az egyezmény végrehajtásáról szóló első jelentését 2012 novemberében továbbította az ENSZ-nek 
az olasz tárcaközi emberi jogi bizottsága (C.I.D.U.) útján.  A jelentés olasz nyelven a 
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5D82D993-5ABA-47B9-9CE3-
DDE5670DDA03/0/TREATYversione_DEF_persito.pdf címen, angolul a 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc címen érhető el. 
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Olaszországban az épített környezet akadálymentességére vonatkozó általános 
rendelkezéseket a 104/1992. törvény tartalmazza (a fogyatékossággal élő személyek 
támogatásáról, társadalmi integrációjának elősegítéséről és jogainak védelméről szóló 
törvény), amely alapján a középületeket és a nyilvánosság számára nyitva álló 
magánépületeket akként kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek az építészeti akadályok 
eltávolítására vonatkozó szabályozásnak. Az egységes szerkezetbe foglalt építési törvény 
(Testo Unico Edilizia, melyet a 380/2001. sz. Decreto del Presidente della Repubblica és más 
kapcsolódó jogszabályok (pl. 13/1989. sz. törvény) útján fogadtak el) rendelkezik a köz- és 
magánépületekből az építészeti akadályok eltávolításáról és a vonatkozó szankciókról. A 
középületek és a nyilvánosság előtt nyitva álló magánépületek akadálymentességére 
vonatkozó részletes műszaki előírásokat az 1996. július 24-i 503. sz. elnöki rendelet 
tartalmazza1.

Az olasz állam jelentésében megemlíti, hogy egy segítő szolgálat működésbe hozása 
szükséges, ha egy középület még akadálymentesítésre vár. A köz- és magánépületek, a 
nyilvánosság számára nyitva álló közterületek vagy a közhasználatú területekre vonatkozó 
normatív keretek kulcsfontosságú prioritásként szerepelnek abban a kidolgozás alatt lévő 
javaslatban, mely egy új, egységes normatív keret létrehozására törekszik a műszaki előírások 
teljességének összefoglalása, koordinálása és naprakésszé tétele révén2. 

Olaszország 2009-ben létrehozta a fogyatékossággal élő személyek helyzetével foglalkozó 
nemzeti megfigyelőközpontot, amely a nemzeti fogyatékosságügyi politika formálását segítő 
tudományos és technikai segítséget nyújtó tanácsadó szerv, és egyben többek közt az 
egyezmény végrehajtásának elősegítése és erről szóló jelentés készítése is a feladata3.

Az egyezmény fakultatív jegyzőkönyve szerint4, a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak 
Bizottsága hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a jegyzőkönyvben részes állam joghatósága alá 
tartozó személyektől vagy személyek csoportjától vagy ezek nevében beadványt átvegyen és 
megvizsgáljon, akik állításuk szerint az Egyezmény rendelkezéseinek az adott részes állam 
által történő megsértésének sértettjei. Az elfogadhatóság egyetlen feltétele valamennyi hazai 
jogorvoslati lehetőség kimerítése.

Következtetések  
A Bizottság úgy gondolja, hogy a petícióban felvetett kérdések az érintett tagállam, ez esetben 
Olaszország közvetlen hatáskörébe tartoznak.

                                               
1 A fogyatékossággal foglalkozó magas szintű csoport 5. jelentése az UNCRPD végrehajtásáról, közzétéve 2012-
ben http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf, 179. o.
2 az angol nyelvű jelentés 7. oldala: http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-
ENG.doc.
3 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/Osservatorio/. 
4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx. 


