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Peticijų komitetas
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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1453/2012 dėl lygių galimybių neįgaliesiems Italijoje, kurią 
pateikė Italijos pilietė R. B.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, neįgali jauna 28 metų moteris, atkreipia dėmesį į tai, kad nuolat 
pažeidinėjama JT neįgaliųjų teisių konvencija ir kad dėl to ji bei kiti neįgalieji negali 
dalyvauti visuomenės gyvenime.

Dėstydama savo konkretų atvejį peticijos pateikėja mini, kad dėl keleto architektūrinių kliūčių 
ji negali lankytis Romos miesto viešuose baseinuose.

Šiuo požiūriu ji ragina patvirtinti politiką, kurią įgyvendinant būtų užtikrinama visapusė 
galimybė neįgaliesiems naudotis viešosiomis paslaugomis panaikinant esamas kliūtis ir 
užtikrinant jiems lygias galimybes.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Europos Komisija yra tvirtai įsipareigojusi saugoti ir skatinti pagrindines teises ir gerinti 
neįgaliųjų padėtį Europoje.
2011 m. sausio mėn. Europos Sąjunga pasirašė Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją1, 
kuri taip tapo neatsiejama ES teisinės tvarkos dalimi. ES turi laikytis JT neįgaliųjų teisių 
                                               
1 Toliau – JT neįgaliųjų teisių konvencija arba Konvencija.
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konvencijos nuostatų savo kompetencijos srityse. Tik tuomet, kai valstybės narės įgyvendina 
Sąjungos teisės aktus, Komisija gali įvertinti, ar nacionalinės teisės aktas arba priemonė 
atitinka JT neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas ir yra suderinami su ES pagrindinių teisių 
chartijoje įtvirtintomis teisėmis.

Siekdama Europos Sąjungoje užtikrinti nuoseklų ir veiksmingą Konvencijos nuostatų 
įgyvendinimą, 2010 m. lapkričio mėn. Komisija pradėjo įgyvendinti 2010–2020 m. ES 
strategiją dėl negalios1. Šioje strategijoje nustatytos kelios prioritetinės sritys ir tikslai, taip pat 
atitinkamos politikos kryptys ir veiksmai ES lygmeniu. Ja taip pat siekiama remti valstybių 
narių pastangas skatinti neįgaliųjų įtrauktį ir visapusišką jų dalyvavimą visose gyvenimo 
srityse.

Fizinės aplinkos, transporto, informacinių ir ryšių technologijų bei sistemų (IRT), taip pat kitų 
įrenginių ir paslaugų prieinamumo didinimas, kaip būtina visapusiško neįgaliųjų dalyvavimo 
sąlyga, yra vienas iš pagrindinių šios strategijos tikslų, atitinkantis JT neįgaliųjų teisių 
konvencijos 3 ir 9 straipsnių nuostatas dėl prieinamumo.

Fizinės infrastruktūros srityje įgyvendinti keli ES lėšomis finansuoti mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros projektai ir atlikta keletas tyrimų, todėl prieinamumo klausimas buvo 
svarstytas politinėse diskusijose kalbant apie pirmaujančios tvarios statybos rinkos iniciatyvą. 
Informacija apie prieinamumą renkama kaip dalis socialinio tvarumo proceso, kuris apima kai 
kuriuos reguliavimo ir standartizavimo aspektus.
Europos Komisija, siekdama palaikyti bendrų savanoriškų prieinamumo standartų IRT ir 
fizinės infrastruktūros srityse kūrimo procesą ir skatinti kuriant standartus įgyvendinti 
universalumo bei bendro naudojimo principus, Europos standartizacijos organizacijai suteikė 
nemažai standartizavimo įgaliojimų. Pagal 420 įgaliojimą buvo sudarytas Europos ir 
tarptautinių fizinės infrastruktūros prieinamumo standartų aprašas2, kuriuo naudojantis galima 
palyginti nacionalinių fizinės infrastruktūros prieinamumo taisyklių taikymo sritį ir aprėptį bei 
įvertinti Italijoje susiklosčiusią padėtį. Šiuo metu jau baigiamos derybos dėl Europos fizinės 
infrastruktūros prieinamumo standarto sukūrimo.
ES struktūriniai fondai, visų pirma Europos regioninės plėtros fondas, taip pat yra svarbios 
priemonės, kuriomis galima naudotis fizinės infrastruktūros prieinamumui gerinti. Nors 
pastatų projektavimo kriterijai nustatomi valstybių narių lygmeniu, prieinamumas 
neįgaliesiems yra vienas iš kriterijų, taikomų vertinant struktūrinių fondų lėšomis bendrai 
finansuotiną veiklą, į kurį reikia atsižvelgti įvairiais projektų įgyvendinimo etapais3.

Tarybos direktyvoje 2000/78/EB4, nustatančioje vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 
srityje bendruosius pagrindus, nustatytas kovos su diskriminacija dėl įvairių priežasčių, 
įskaitant negalią, teisinis pagrindas. Be to, šios direktyvos 5 straipsnyje nustatytas 
neįgaliesiems tinkamų patalpų principas, pagal kurį prireikus konkrečiu atveju darbdaviai turi 
imtis visų tinkamų priemonių, kad neįgaliajam būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, kilti 
                                               
1 „Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“, COM (2010) 0636 final, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:LT:PDF.
2 Ataskaita „Europos ir tarptautinių fizinės infrastruktūros prieinamumo standartų aprašas, analizė ir galimybės“, 
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/Accessibility/ReportAccessibilityBuiltEnvironment%20Final.pdf.
3 Žr. visų pirma 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas 
dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio 
Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, 16 straipsnį.
4 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 
srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000 12 2, p. 16).
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tarnyboje arba mokytis, nebent tokios priemonės darbdaviui būtų neproporcingai didelė našta. 
Šios direktyvos nuostatos taikomos ir viešajame, ir privačiajame sektoriuose.

Tačiau šios direktyvos nuostatos taikomos tik užimtumo ir profesinėje srityse. Todėl Komisija 
pateikė pasiūlymą dėl direktyvos1, pagal kurią būtų draudžiama diskriminuoti dėl negalios, be 
kita ko, gaunant prekes ir paslaugas. Šiuo metu Taryboje vyksta diskusijos dėl šio pasiūlymo, 
kuriam priimti reikalingas vieningas Tarybos pritarimas.

Komisija taip pat didina informuotumą apie prieinamumą įgyvendinama Neįgaliesiems atviro 
miesto apdovanojimo iniciatyvą; per šiuos apdovanojimus iškilmingai paskelbiami ir 
apdovanojami daugiau kaip 50 000 gyventojų turintys miestai, kuriuose imamasi pavyzdinių 
iniciatyvų, kad jų aplinka būtų prieinama, taigi ir iš tikrųjų įtrauki2.

2009 m. gegužės 15 d. Italija ratifikavo ir JT neįgaliųjų teisių konvenciją, ir jos fakultatyvų 
protokolą. Kaip JT neįgaliųjų teisių konvenciją pasirašiusi valstybė, Italija privalo laikytis 
įsipareigojimo saugoti ir ginti visas neįgaliųjų žmogaus teises ir pagrindines laisves, įskaitant 
teisę gyventi savarankiškai ir visapusiškai dalyvauti visose gyvenimo srityse, visų pirma 
imantis reikiamų priemonių, kad užtikrintų neįgaliesiems tokį pat kaip ir kitiems asmenims 
fizinės aplinkos, transporto, informacijos ir ryšių, įskaitant informacines ir ryšių technologijas 
ir sistemas, taip pat kitų visuomenės naudojamų objektų ar jai teikiamų paslaugų prieinamumą 
tiek miestuose, tiek kaimo vietovėse, kaip nustatyta Konvencijos 9 straipsnyje. Be kita ko, 
sporto, laisvalaikio ir kultūros objektų prieinamumo kliūčių pašalinimas yra JT neįgaliųjų 
teisių konvencijoje nustatytas įpareigojimas. Šis įpareigojimas yra laipsniško pobūdžio, ir JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių srityje kiekviena valstybė šios Konvencijos šalis įsipareigoja imtis priemonių 
maksimaliai panaudodama turimus išteklius.
Tokių įpareigojimų laikymąsi tikrins JT neįgaliųjų teisių komitetas, remdamasis Italijos pagal 
JT neįgaliųjų teisių konvencijos 35 straipsnio nuostatas pateikta JT neįgaliųjų teisių 
konvencijos įgyvendinimo valstybės ataskaita3.

Italijoje bendrosios nuostatos dėl fizinės infrastruktūros prieinamumo įtrauktos į įstatymą 
Nr. 104/1992 (teisės aktas, skirtas pagalbai neįgaliesiems, jų socialinei integracijai ir teisėms 
skatinti), kuriame nustatyta, kad visi viešai prieinamų visuomeninių ir privačių pastatų 
projektai turi atitikti architektūrinių kliūčių pašalinimo teisės aktų nuostatas. Suvestiniame 
statybos įstatyme (it. Testo Unico Edilizia, patvirtintame Respublikos prezidento dekretu 
(it. Decreto del Presidente della Repubblica) Nr. 380/2001) ir susijusiose nuostatose, pvz., 
įstatyme Nr. 13/1989, numatyta pašalinti visuomeninių ir privačių pastatų architektūrines 
kliūtis ir nustatytos atitinkamos sankcijos už reikalavimų nesilaikymą. Viešai skelbiami 
išsamūs visuomeninių ir privačių pastatų prieinamumo techniniai reglamentai įtraukti į 
1996 m. liepos 24 d. Prezidento dekretą Nr. 5034.

                                               
1 2008 m. liepos 2 d. pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, 
nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas, COM(2008) 0426 
final.
2 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm.
3 2012 m. lapkričio mėn. Italijos tarpžinybinis žmogaus teisių komitetas (it. C.I.DU.) perdavė Jungtinėms 
Tautoms pradinę Italijos JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo valstybės ataskaitą. Su ja galima 
susipažinti italų kalba (http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5D82D993-5ABA-47B9-9CE3-
DDE5670DDA03/0/TREATYversione_DEF_persito.pdf) ir anglų kalba 
(http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc).
4 2012 m. paskelbta aukšto lygio darbo grupės neįgaliųjų klausimams spręsti 5-oji JT neįgaliųjų teisių 
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Italijos valstybės ataskaitoje teigiama, kad norint pakeisti visuomeninės paskirties pastatą 
reikia kreiptis į pagalbos tarnybą. Šiuo metu rengiamame pasiūlyme, kuriuo siekiama sukurti 
naują bendrą norminę bazę ir į ją įtraukti, koordinuoti ir atnaujinti visas technines nuostatas, 
nurodyta, kad visuomeninių ir privačių pastatų, viešųjų arba atvirų visuomenei vietų ir viešo 
naudojimo vietų norminės bazės sukūrimas yra pagrindinis prioritetas1.
2009 m. Italija įsteigė Nacionalinę neįgaliųjų padėties stebėjimo tarnybą, kuri veikia kaip 
patariamasis organas, teikiantis mokslinę ir techninę paramą plėtojant nacionalinę negalios 
politiką, ir kuri, be kita ko, skatina įgyvendinti Konvencijos nuostatas ir apie tai teikia 
ataskaitas2.
Pagal JT neįgaliųjų teisių konvencijos fakultatyvų protokolą3 Neįgaliųjų teisių komitetas gali 
gauti ir svarstyti protokolo šalies jurisdikcijai priklausančių asmenų ar jų grupių arba jų vardu
pateiktus pranešimus, kuriuose teigiama, kad šie asmenys tapo tos protokolo šalies padaryto 
JT neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų pažeidimo aukomis. Tokie pranešimai priimami ir 
nagrinėjami tik jeigu išnaudotos visos galimos valstybės teisinės gynimo priemonės.

Išvados
Komisija mano, kad šioje peticijoje iškelti klausimai priskiriami tiesioginės atitinkamos 
valstybės narės, šiuo atveju – Italijos, kompetencijos sričiai.“

                                                                                                                                                  
konvencijos įgyvendinimo ataskaita, http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf, 
p. 179.
1 Ataskaitos anglų kalba, kurią galima rasti adresu 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc, 7 puslapis.
2 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/Osservatorio/.
3 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx.


