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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

28.8.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā R. B., par 
vienlīdzīgām iespējām personām ar invaliditāti Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir 28 gadus veca sieviete ar invaliditāti, un viņa pievērš uzmanību 
ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām notiekošajiem pārkāpumiem, kas liedz 
viņai un citiem iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.

Attiecībā uz savu gadījumu viņa norāda, ka viņa nevar apmeklēt publiskos peldbaseinus 
Romā dažu arhitektūras šķēršļu dēļ.

Šajā saistībā viņa prasa pieņemt politiku, kas nodrošinātu visu publisko pakalpojumu pilnīgu 
pieejamību personām ar invaliditāti, novēršot pašreizējos šķēršļus un nodrošinot vienlīdzīgas 
iespējas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Eiropas Komisija ir cieši apņēmusies aizsargāt un veicināt pamattiesības un uzlabot personu ar 
invaliditāti stāvokli Eiropā.
ES 2011. gada janvārī pievienojās Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par personu 
ar invaliditāti tiesībām1, kas tādējādi kļuva par ES tiesiskās kārtības neatņemamu daļu. ES 
                                               
1 Turpmāk tekstā — UNCRPD vai „Konvencija”.
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saskaņā ar savu kompetenci ir jāievēro UNCRPD. Tikai tad, ja dalībvalstis īsteno Savienības 
tiesību aktus, Komisija var novērtēt, vai šo valstu tiesību akti vai pasākumi atbilst UNCRPD
un tiesībām, kas nostiprinātas ES Pamattiesību hartā.
Lai nodrošinātu saskaņotu un efektīvu Konvencijas īstenošanu ES, Komisija 2010. gada 
novembrī izdeva ES stratēģiju invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam1. Šajā stratēģijā ir 
noteiktas vairākas prioritāras jomas un mērķi, kā arī ar tiem saistītā politika un pasākumi 
Eiropas mērogā.  Tās mērķis ir arī atbalstīt valstu centienus sekmēt personu ar invaliditāti 
iekļaušanu un līdzdalību visās dzīves jomās.  
Viens no šīs stratēģijas galvenajiem mērķiem saskaņā ar UNCRPD 3. un 9. pantu par 
pieejamību ir uzlabot personu ar invaliditāti piekļuvi fiziskajai videi, transportam, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un sistēmām (IKT) un citām iekārtām un 
pakalpojumiem kā priekšnoteikumu šo personu pilnīgai līdzdalībai. 
Apbūvētās vides jomā ir sākti daži ES finansēti pētniecības un tehnoloģiju attīstības projekti 
un pētījumi, un pieejamības temats ir skarts politikas diskusijās par ilgtspējīgas būvniecības 
vadošo tirgus iniciatīvu. Informācija par pieejamību tiek vākta saistībā ar sociālo ilgtspējību, 
kas ietver dažus regulatīvus un standartizācijas aspektus.
Eiropas Komisija Eiropas standartizācijas iestādei ir izdevusi vairākus standartizācijas 
pilnvarojumus, lai atbalstītu kopīgu brīvprātīgu pieejamības standartu izstrādi IKT un 
apbūvētās vides jomā, kā arī lai sekmētu universālā dizaina un plašam lietotāju lokam 
paredzētā dizaina īstenošanu standartu izstrādē. Saskaņā ar 420. pilnvarojumu tika izveidots 
Eiropas un starptautisko pieejamības standartu apbūvētā vidē saraksts2, kas dod iespēju 
salīdzināt dalībvalstu pieejamības noteikumu darbību un piemērošanas jomu attiecībā uz 
apbūvētu vidi, kā arī noteikt stāvokli Itālijā. Pašlaik tiek pabeigtas sarunas par Eiropas 
pieejamības standartu izstrādi attiecībā uz apbūvētu vidi.

ES struktūrfondi (jo īpaši Eiropas Reģionālās attīstības fonds) ir svarīgi instrumenti 
pieejamības apbūvētā vidē uzlabošanai.  Kritērijus, kas saistīti ar ēku projektēšanu, nosaka 
dalībvalstu līmenī, bet pieejamība personām ar invaliditāti ir viens no kritērijiem tādu 
pasākumu novērtēšanai, kurus līdzfinansē struktūrfondi un kuri ir jāņem vērā projektu 
īstenošanas dažādos posmos3.

Padomes Direktīva 2000/78/EK4, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju, paredz tiesību normas, kas apkaro diskrimināciju vairāku iemeslu, 
tostarp invaliditātes, dēļ.  Turklāt šīs direktīvas 5. pantā ir noteikts princips darbavietu 
saprātīgai pielāgošanai personām ar invaliditāti, ar kuru saskaņā darba devējiem īpašos 
vajadzības gadījumos jāveic pienācīgi pasākumu, lai nodrošinātu personām ar invaliditāti 
piekļuvi, līdzdalību, paaugstinājumu amatā vai mācības, ja vien šādi pasākumi neuzliek darba 
devējam nesamērīgu slogu. Direktīvas noteikumi attiecas gan uz valsts, gan privāto sektoru.

                                               
1 „Atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem”, COM(2010) 636 galīgā redakcija http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:IT:PDF. 
2 Ziņojums „Eiropas un starptautisko pieejamības standartu apbūvētā vidē saraksts, analīze un izpēte” 
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/Accessibility/ReportAccessibilityBuiltEnvironment%20Final.pdf. 
3 Sk. 16. pantu Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) 
Nr. 1260/1999
4 Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei 
pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp).
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Tomēr šī direktīva attiecas tikai uz nodarbinātību un profesiju. Tāpēc Komisija ir ierosinājusi 
direktīvu1, kas aizliedz diskrimināciju invaliditātes dēļ arī attiecībā uz piekļuvi precēm un 
pakalpojumiem (cita starpā). Pašlaik notiek šā priekšlikuma apspriešana Padomē, kur tā 
pieņemšanai ir vajadzīga vienprātība.
Komisija veicina izpratni par pieejamību, arī piešķirot Pilsētas pieejamības godalgu, ar ko 
apbalvo pilsētas, kurās ir vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju un kurās tiek veiktas parauga 
iniciatīvas, lai padarītu to vidi pieejamu un tādējādi patiešām iekļaujošu2.

Itālija ratificēja gan UNCRPD, gan tās fakultatīvo protokolu 2009. gada 15. maijā. Kā 
UNCRPD dalībvalstij tai ir pienākums aizsargāt un nodrošināt visas personu ar invaliditāti 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp tiesību dzīvot neatkarīgu dzīvi un pilnā mērā 
piedalīties visos dzīves aspektos, jo īpaši, veicot pienācīgus pasākumus, lai ar vienlīdzīgiem 
noteikumiem nodrošinātu personām ar invaliditāti piekļuvi fiziskajai videi, transportam, 
informācijai un komunikācijām, tostarp informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un 
sistēmām, kā arī citām labierīcībām un pakalpojumiem, kas ir pieejami vai nodrošināti 
sabiedrībai gan pilsētās, gan lauku apvidos (kā paredzēts Konvencijas 9. pantā). Šķēršļu 
novēršana pieejamībai, cita starpā sportam, atpūtai un kultūras pasākumiem, saskaņā ar 
UNCRPD ir pienākums.  Šis ir progresīvs pienākums, un UNCRPD ir norādīts, ka attiecībā uz 
ekonomikas, sociālajām un kultūras tiesībām ikviena UNCRPD dalībvalsts apņemas veikt 
pasākumus, maksimāli izmantojot savus pieejamos resursus (UNCRPD 4. panta 2. punkts).  
Šo saistību ievērošanu pārbaudīs ANO Personu ar invaliditāti tiesību komiteja, pamatojoties 
uz valsts ziņojumu par UNCRPD īstenošanu, ko saskaņā ar UNCRPD 35. pantu iesniedza 
Itālija3. 

Itālijā pieejamības noteikumi attiecībā uz apbūvētu vidi ir iekļauti Likumā Nr.  104/1992 
(Likums, kas veicina palīdzību personām ar invaliditāti un nodrošina to iekļaušanu un 
tiesības), kas paredz, ka jebkādās sabiedriskās ēkās un privātās ēkās, kuras ir atvērtas publikai, 
saskaņā ar tiesību aktiem ir jānovērš šķēršļi, kas saistīti ar ēku arhitektūru.  Konsolidētais 
būvniecības akts (Testo Unico Edilizia, apstiprināts ar Decreto del Presidente della 
Repubblica Nr. 380/2001 un ar to saistītiem noteikumiem (piemēram, ar Likumu 
Nr.  13/1989)) paredz ar arhitektūru saistītu šķēršļu novēršanu privātās un sabiedriskās ēkās, 
kā arī attiecīgās sankcijas. Sīki izstrādāti tehniski noteikumi par sabiedrisku ēku un to privāto 
ēku pieejamību, kas atvērtas publikai, ir iekļauti prezidenta 1996. gada 24. jūlija Dekrētā 
Nr. 5034. 

Itālijas Valsts ziņojumā ir norādīts, ka ir jāiesaista palīdzības dienests, kad ir jāpielāgo kāda 
sabiedriska ēka. Sabiedrisku un privātu ēku, sabiedrisku objektu vai objektu, kas atvērti 
publikai, vai komunālo pakalpojumu uzņēmumu normatīvais regulējums ir norādīts kā 

                                               
1 Priekšlikums Padomes Direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas, COM(2008) 426 galīgā redakcija, 2. 7.2008.
2 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm.
3 Itālijas sākotnējais valsts ziņojums par UNCRPD īstenošanu tika iesniegts ANO ar Itālijas Cilvēktiesību 
starpministriju komitejas starpniecību (CIDU) 2012. gada novembrī. Tas ir pieejams Itāļu valodā adresē 
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5D82D993-5ABA-47B9-9CE3-
DDE5670DDA03/0/TREATYversione_DEF_persito.pdf un angliski adresē 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc. 
4 Invaliditātes augsta līmeņa grupas 5. ziņojums par UNCRDP īstenošanu, kas publicēts 2012. gadā 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf, 179. lpp.
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galvenā prioritāte sagatavojamā priekšlikumā, kura mērķis ir izstrādāt vienotu tiesisko 
regulējumu, lai iekļautu, saskaņotu un precizētu visus tehniskos noteikumus1.

Itālija 2009. gadā izveidoja Valsts personu ar invaliditāti statusa novērošanas centru kā 
padomdevēju struktūru, kam jāsniedz zinātnisks un tehnisks atbalsts valsts invaliditātes 
politikas izstrādei, uzticot tam cita starpā atbildību par Konvencijas īstenošanas sekmēšanu un 
ziņojumiem par tās gaitu2.

Saskaņā ar UNCRPD fakultatīvo protokolu3 Personu ar invaliditāti tiesību komiteja var 
saņemt un izskatīt ziņojumus no personām vai personu grupām — vai to vārdā —, kas 
pakļautas šā protokola parakstītājas valsts jurisdikcijai un apgalvo, ka ir Konvencijas 
noteikumu pārkāpumu upuri attiecīgajā UNCRPD dalībvalstī. Viens no ziņojumu 
pieņemamības nosacījumiem ir tāds, ka visiem pieejamiem tiesībaizsardzības līdzekļiem jābūt 
izsmeltiem.  
Secinājumi 

Komisija uzskata, ka jautājumi, kas minēti lūgumrakstā, ir tiešā attiecīgās dalībvalsts — šajā 
gadījumā Itālijas — kompetencē. 

                                               
1 Ziņojuma angļu valodas versijas 7. lpp. http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-
ENG.doc.
2 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/Osservatorio/. 
3 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx. 


