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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1453/2012, imressqa minn R. B., ta’ ċittadinanza Taljana, dwar 
opportunitajiet indaqs għall-persuni b’diżabilità fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta hija mara żgħażugħa b’diżabilità ta’ 28, li tiġbed l-attenzjoni għall-ksur 
kontinwu tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità, li ma jħallix lilha 
u lil oħrajn jieħdu sehem fil-ħajja soċjali.

Fil-każ speċifiku tagħha, hi ssemmi li ma tistax tmur f’pixxini pubbliċi fil-Belt ta’ Ruma 
minħabba l-preżenza ta’ diversi ostakli arkitettoniċi.

F’dan ir-rigward, hija ssejjaħ għall-adozzjoni ta’ politiki li jiżguraw li s-servizzi pubbliċi 
jkunu kompletament aċċessibbli għall-persuni b’diżabilità billi jitneħħew l-ostakli eżistenti u 
jiġu żgurati opportunitajiet indaqs.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ April 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Il-Kummissjoni Ewropea hija impenjata bis-sħiħ biex tipproteġi u tippromwovi d-drittijiet 
fundamentali u ttejjeb is-sitwazzjoni tal-persuni b’diżabilità fl-Ewropa.
F’Jannar 2011 l-UE saret Parti għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ 
Persuni b’Diżabilità1 li b’dan il-mod saret parti integrali tal-ordni ġuridiku tal-UE. L-UE hija 
                                               
1 Minn issa ’l quddiem imsemmija bħala l-UNCRPD jew “il-Konvenzjoni”.
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marbuta bl-UNCRPD sal-limiti tal-kompetenzi tagħha. Fil-każ fejn l-Istati Membri qed 
jimplimentaw liġi tal-Unjoni biss il-Kummissjoni tista’ tivvaluta jekk liġi jew miżura 
nazzjonali hix konformi mal-UNCRPD jew id-drittijiet mnaqqxa fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE.

Sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni koerenti u effettiva tal-Konvenzjoni fl-UE, il-
Kummissjoni nediet l-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità 2010-2020 f’Novembru 20101. L-
Istrateġija tistabbilixxi numru ta’ oqsma u objettivi ta’ prijorità kif ukoll politiki u azzjonijiet 
relatati fil-livell tal-UE. Din għandha l-għan ukoll li tappoġġa sforzi nazzjonali biex 
tippromwovi l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni sħiħa tal-persuni b’diżabilità fl-aspetti kollha tal-
ħajja. 
It-titjib tal-aċċessibbiltà għall-ambjent fiżiku, it-trasportazzjoni, it-teknoloġiji u s-sistemi tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) u faċilitajiet u servizzi oħra, bħala prekondizzjoni 
għall-parteċipazzjoni sħiħa tal-persuni b’diżabilità, huwa wieħed mill-objettivi ewlenin tal-
Istrateġija f’konformità mal-Artikoli 3 u 9 tal-UNCRPD dwar l-aċċessibbiltà. 
Fil-qasam tal-ambjent mibni, twettqu xi proġetti u studji ta’ riċerka u żvilupp teknoloġiku 
ffinanzjati mill-UE u l-aċċessibbiltà nibtet fid-diskussjonijiet ta’ politika fil-kuntest tal-
inizjattiva ewlenija tas-suq għal kostruzzjoni sostenibbli. Inġabret informazzjoni dwar l-
aċċessibbiltà bħala parti minn sostenibbiltà soċjali li tinkludi xi aspetti regolatorji u ta’ 
standardizzazzjoni.

Il-Kummissjoni Ewropea ħarġet għadd ta’ mandati ta’ standardizzazzjoni lill-organizzazzjoni 
Ewropea tal-istandardizzazzjoni sabiex tappoġġa l-iżvilupp tal-istandards volontarji komuni 
tal-aċċessibbiltà fl-oqsma tal-ICT u l-ambjent mibni kif ukoll biex trawwem l-
implimentazzjoni ta’ Disinn Universali jew Disinn għal kulħadd fl-iżvilupp tal-istandards. 
Taħt il-Mandat 420 tfassal inventarju ta’ standards tal-aċċessibbiltà Ewropej u internazzjonali 
fl-ambjent2 mibni li jipprovdi l-possibbiltà li jitqabblu l-kamp ta’ applikazzjoni u l-kopertura
tar-regoli nazzjonali dwar l-aċċessibbiltà fl-ambjent mibni u biex tiġi identifikata s-
sitwazzjoni fl-Italja. Attwalment in-negozjati qed jiġu ffinalizzati għall-iżvilupp ta’ standard 
Ewropew dwar l-aċċessibbiltà tal-ambjent mibni.

Il-fondi strutturali tal-UE (b’mod partikolari l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali) huma 
wkoll għodod importanti disponibbli għat-titjib tal-aċċessibiltà tal-ambjent mibni. Filwaqt li l-
kriterji marbuta mad-disinn ta’ bini huma stabbiliti fil-livell nazzjonali, l-aċċessibbiltà għall-
persuni b’diżabilità hija waħda mill-kriterji għall-valutazzjoni tal-operazzjonijiet li se jiġu 
kkofinanzjati mill-Fondi Strutturali u li għandhom jitqiesu matul id-diversi stadji tal-
implimentazzjoni3.

Id-Direttiva tal-Kunsill Nru 2000/78/KE4 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-
trattament fl-impjieg u fix-xogħol tistabbilixxi qafas legali għall-ġlieda kontra d-
                                               
1 “Impenn mill-Ġdid għal Ewropa Mingħajr Ostakoli”, KUMM(2010) 636 finali http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:MT:PDF. 
2 Ir-Rapport “Inventory, analysis and feasibility of European and International accessibility standards in the built 
environment” (Inventarju, analiżi u fattibbiltà tal-istandards tal-aċċessibbiltà Ewropej u Internazzjonali fl-
ambjent mibni) ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/Accessibility/ReportAccessibilityBuiltEnvironment%20Final.pdf. 
3 Ara b’mod partikulari l-Artikolu 16 tar-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1083/2006 tal-
11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-
Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999.
4 Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza 
fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol (ĠU L 303, tat-2 ta’ Diċembru 2000, p. 16).
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diskriminazzjoni għal għadd ta’ raġunijiet, inkluża d-diżabilità. Barra minn hekk, l-Artikolu 5 
tad-Direttiva jistabbilixxi l-prinċipju ta’ akkomodazzjoni raġjonevoli għal persuni b’diżabilità 
li jeħtieġ li dawk li jħaddmu għandhom jieħdu miżuri approprjati, meta meħtieġa f’każ 
partikulari, biex jippermettu persuna b’diżabilità li jkollha aċċess għal, u tipparteċipa, jew 
tavvanza fl-impjieg, jew titħarreġ, sakemm dawn il-miżuri ma jimponux piż sproporzjonat fuq 
min iħaddem. Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva japplikaw kemm għas-settur pubbliku kif 
ukoll għal dak privat.
Madankollu, din id-Direttiva tapplika biss fil-qasam tal-impjieg u x-xogħol. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni pproponiet Direttiva1 li tipprojbixxi diskriminazzjoni għal raġunijiet ta’ 
diżabilità anke fl-aċċess għall-prodotti u s-servizzi (fost oħrajn). Id-diskussjonijiet dwar din il-
proposta għadhom għaddejjin fil-Kunsill fejn l-unanimità hija meħtieġa għall-adozzjoni 
tagħha.
Il-Kummissjoni tissensibilizza wkoll dwar l-aċċessibbiltà permezz tal-Premju annwali 
“Access City” li jiċċelebra u jippremja lil bliet b’aktar minn 50 000 abitant li jieħdu inizjattivi 
eżemplari biex jagħmlu l-ambjent tagħhom aċċessibbli u b’hekk tassew inklussiv2.

L-Italja rratifikat kemm l-UNCRPD u l-Protokoll Fakultattiv tagħha tal-15 ta’ Mejju 2009. 
Bħala Stat Parti għall-UNCRPD, hija marbuta bl-obbligu li tipproteġi u tissalvagwardja d-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali kollha tal-persuni b’diżabilità, inklużi d-dritt 
għall-ħajja indipendenti u l-parteċipazzjoni bis-sħiħ fl-aspetti kollha tal-ħajja, b’mod 
partikulari bit-teħid tal-miżuri xierqa biex il-persuni b’diżabilità jiġu żgurati b’aċċess, fuq l-
istess bażi bħal nies oħra, għall-ambjent fiżiku, għat-trasportazzjoni, għall-informazzjoni u l-
komunikazzjonijiet, inklużi t-teknoloġiji u s-sistemi tal-informazzjoni u l-komunikazzjonijiet, 
u għal faċilitajiet u servizzi oħra miftuħa jew ipprovduti lill-pubbliku, kemm f’żoni urbani kif 
ukoll f’dawk rurali (kif stabbilit fl-Artikolu 9 tal-Konvenzjoni). It-tneħħija tal-ostakli għall-
aċċessibbiltà inter alia fil-faċilitajiet tal-isports, rikreattivi u kulturali hija obbligu taħt l-
UNCRPD. Tali obbligu huwa ta’ natura progressiva u l-UNCRPD tindika li fir-rigward tad-
drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali, kull Stat Parti jimpenja ruħu li jieħu miżuri sal-
massimu tar-riżorsi li għandu disponibbli (l-Artikolu 4.2 tal-UNCRPD). 

Il-konformità ma’ tali obbligi se tkun soġġetta għal eżaminazzjoni mill-Kumitat tan-NU dwar 
id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità fuq il-bażi tar-rapport tal-Istat ippreżentat mill-Italja dwar 
l-implimentazzjoni tal-UNCRPD f’konformità mal-Artikolu 35 tal-UNCRPD3. 

Fl-Italja d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar l-aċċessibbiltà tal-ambjent mibni huma inklużi fil-
Liġi Nru 104/1992 (Liġi Statutorja li tippromwovi l-assistenza, l-integrazzjoni soċjali u d-
drittijiet ta’ persuni b’diżabilità), li tipprovdi għad-disinni kollha ta’ bini pubbliku u bini 
privat miftuħa għall-pubbliku li jkunu konformi mal-leġiżlazzjoni rigward it-tneħħija ta’ 
ostakli arkitettoniċi. L-Att Ikkonsolidat dwar il-Bini (Testo Unico Edilizia, approvat permezz 
tad-Decreto del Presidente della Repubblica Nru 380/2001 u d-dispożizzjonijiet relatati (eż. 

                                               
1 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn il-persuni 
irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali, 2.7.2008, 
KUMM(2008) 0426 finali.
2 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm.
3 Ir-rapport inizjali tal-Istati tal-Italja dwar l-implimentazzjoni tal-UNCRPD tressaq lin-NU permezz tal-Kumitat 
Interministerjali Taljan tad-Drittjiet tal-Bniedem (C.I.DU.) f’Novembru 2012. Dan huwa disponibbli bit-Taljan 
fuq http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5D82D993-5ABA-47B9-9CE3-
DDE5670DDA03/0/TREATYversione_DEF_persito.pdfu bl-Ingliż fuq 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc. 
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il-Liġi Nru 13/1989) jipprovdi għat-tneħħija ta’ ostakli arkitettoniċi f’bini privat u pubbliku u 
s-sanzjonijiet rilevanti. Ir-regolamenti tekniċi dettaljati dwar l-aċċessibbiltà ta’ bini pubbliku u 
bini privat miftuħa għall-pubbliku huma inklużi fid-Digriet Presidenzjali Nru 503 tal-
24 ta’ Lulju 19961. 

Ir-rapport tal-Istat tal-Italja jsemmi li l-attivazzjoni ta’ servizz ta’ assistenza hija meħtieġa kull 
meta bini pubbliku jkun qed jistenna li jiġi adattat. Il-qafas normattiv dwar bini pubbliku u 
privat, postijiet pubbliċi jew miftuħa għall-pubbliku, jew postijiet ta’ servizz pubbliku huwa 
indikat bħala prijorità ewlenija ta’ proposta li qed titħejja li għandha l-għan li toħloq qafas 
normattiv uniku ġdid sabiex tinkludi, tikkoordina u taġġorna d-dispożizzjonijiet tekniċi 
kollha2.

L-Italja stabbilixxiet fl-2009 l-Osservatorju Nazzjonali dwar l-Istatus ta’ Persuni b’Diżabilità 
bħala korp konsultattiv li jipprovdi appoġġ tekniku għall-iżvilupp ta’ politiki nazzjonali dwar 
id-diżabilità u bir-responsabbiltà, fost affarijiet oħra, għall-promozzjoni u r-rappurtar dwar l-
implimentazzjoni tal-Konvenzjoni3.

Taħt il-Protokoll Fakultattiv għall-UNCRPD4 il-Kumitat għad-Drittijiet ta’ Persuni 
b’Diżabilità jista’ jirċievi u jikkunsidra komunikazzjonijiet mingħand jew f’isem individwi 
jew gruppi ta’ individwi soġġetti għall-ġurisdizzjoni ta’ Stat Parti għall-Protokoll li jsostnu li 
huma vittmi ta’ ksur tad-dispożizzjonijiet tal-UNCRPD minn Stat Parti. Kundizzjoni waħda
ta’ ammissibbiltà għall-komunikazzjonijiet hija li kull rimedju domestiku disponibbli għandu 
jkun ġie eżawrit. 

Konklużjonijiet  
Il-Kummissjoni tqis li l-kwistjonijiet indirizzati fil-petizzjoni jaqgħu taħt il-kompetenza 
diretta tal-Istat Membru rispettiv, f’dan il-każ l-Italja. 

                                               
1 Il-Ħames Rapport tal-Grupp ta’ Livell Għoli għad-Diżabilità dwar l-implimentazzjoni tal-UNCRPD 
ippubblikat fl-2012 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf, p. 179.
2 p. 7 tal-verżjoni Ingliża tar-rapport 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. 


