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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1453/2012, którą złożył R. B. (Włochy), w sprawie równych szans
dla osób niepełnosprawnych we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, 28-letnia osoba niepełnosprawna, zwraca uwagę na powtarzające się 
naruszenia konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, które uniemożliwiają jej oraz 
innym osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym.

Składająca petycję nie jest w stanie korzystać z publicznych basenów w Rzymie z powodu 
barier architektonicznych.

W związku z powyższym wzywa do przyjęcia polityki zapewniającej osobom 
niepełnosprawnym pełną dostępność usług publicznych poprzez usunięcie istniejących barier 
oraz zapewnienie równych szans.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Komisja Europejska jest w pełni zaangażowana w ochronę i propagowanie praw 
podstawowych oraz w poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w Europie.
Od stycznia 2011 r. UE jest stroną Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych1, 
która w związku z tym stała się integralną częścią unijnego porządku prawnego. UE jest 
                                               
1 W dalszej części dokumentu jest ona zwana „Konwencją”.
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związana Konwencją w zakresie swoich kompetencji. Komisja może ocenić, czy dany akt 
prawa krajowego lub działania krajowe są zgodne z Konwencją oraz nie naruszają praw 
zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej wyłącznie przy stosowaniu przez 
państwa członkowskie prawa unijnego.

W celu zapewnienia spójnego i skutecznego wdrażania Konwencji w UE Komisja rozpoczęła 
w listopadzie 2010 r. realizację strategii UE w sprawie niepełnosprawności na lata 2010–
20201. W strategii określono szereg obszarów priorytetowych i celów, a także powiązanych z 
nimi strategii politycznych i działań na szczeblu UE. Zmierza ona także do wspierania 
krajowych wysiłków na rzecz propagowania włączenia i pełnego uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia.

Poprawa dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, technologii i systemów 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT), a także do innych urządzeń i usług, stanowiąca 
konieczny warunek pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych, jest jednym z 
podstawowych celów strategii, zgodnym z art. 3 i 9 Konwencji w zakresie dostępności.

W obszarze środowiska zbudowanego rozpoczęto realizację pewnych finansowanych przez 
UE projektów i analiz w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego, natomiast problem 
dostępności pojawił się podczas dyskusji w kontekście inicjatywy rynków pionierskich na 
rzecz budownictwa zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju. Informacje dotyczące 
dostępności są zbierane w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, 
który obejmuje określone aspekty regulacyjne i normalizacyjne.

Komisja Europejska wydała europejskiemu organowi normalizacyjnemu szereg upoważnień 
normalizacyjnych w celu wsparcia rozwoju wspólnych i dobrowolnych norm dostępności w 
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i środowiska zbudowanego oraz w celu 
promowania wykorzystania projektowania uniwersalnego, czyli projektowania dla 
wszystkich, przy opracowywaniu norm. Na podstawie zlecenia 420 opracowano wykaz 
europejskich i międzynarodowych norm dostępności w środowisku zbudowanym2, który 
umożliwia porównanie zakresu i zasięgu krajowych przepisów dotyczących dostępności w 
środowisku zbudowanym oraz określenie sytuacji panującej we Włoszech. Obecnie kończą 
się negocjacje nad opracowaniem europejskiej normy dostępności w środowisku 
zbudowanym.

Ważnymi instrumentami, które także mogą wpłynąć na poprawę dostępności w środowisku 
zbudowanym, są unijne fundusze strukturalne (w szczególności Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego). Chociaż kryteria odnoszące się do projektów budynków są określane na 
szczeblu krajowym, dostępność dla osób niepełnosprawnych jest jednym z kryteriów oceny 
operacji współfinansowanych z funduszy strukturalnych i uwzględnianych na poszczególnych 
etapach wdrażania3.

                                               
1 „Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier”, COM(2010)0636 final http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:PL:PDF.
2 Sprawozdanie pt. „Inventory, analysis and feasibility of European and International accessibility standards in 
the built environment” (Wykaz, analiza i wykonalność europejskich i międzynarodowych norm w zakresie 
środowiska zbudowanego)
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/Accessibility/ReportAccessibilityBuiltEnvironment%20Final.pdf.
3 Zob. w szczególności art. 16 ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
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W dyrektywie Rady 2000/78/WE1 ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy wprowadza się ramy prawne walki z 
dyskryminacją z różnych przyczyn, w tym ze względu na niepełnosprawność. Ponadto art. 5 
dyrektywy wprowadza zasadę racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych, zgodnie 
z którą pracodawca podejmuje właściwe środki, z uwzględnieniem potrzeb w konkretnej 
sytuacji, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej dostęp do pracy, wykonywanie jej lub 
rozwój zawodowy bądź kształcenie, o ile środki te nie nakładają na pracodawcę 
nieproporcjonalnie wysokich obciążeń. Przepisy dyrektywy obowiązują zarówno podmioty
sektora publicznego, jak i prywatnego.
Jednakże dyrektywa ta ma zastosowanie jedynie w dziedzinie zatrudnienia i pracy. W 
związku z tym Komisja zaproponowała przyjęcie dyrektywy2 zabraniającej dyskryminacji ze 
względu na niepełnosprawność także w odniesieniu między innymi do dostępu do towarów i 
usług. Obecnie w Radzie toczą się rozmowy na temat tego wniosku, gdyż jego przyjęcie 
wymaga jednomyślności Rady.

Komisja zwiększa także świadomość w zakresie dostępności poprzez wręczaną corocznie 
nagrodę Access City, która jest przyznawana miastom powyżej 50 000 mieszkańców, które 
podejmują wzorcowe działania na rzecz poprawy dostępności środowiska i uczynienia go 
prawdziwie sprzyjającym włączeniu społecznemu3.

Włochy ratyfikowały zarówno samą Konwencję, jak i jej protokół fakultatywny, w dniu 15 
maja 2009 r. Na Włoszech, jako na państwie stronie Konwencji, ciąży zobowiązanie do 
ochrony i zabezpieczenia wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności osób 
niepełnosprawnych, w tym prawa do samodzielnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa 
we wszystkich aspektach życia, w szczególności poprzez podjęcie odpowiednich środków w 
celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na równych zasadach z innymi osobami, 
dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym 
technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, 
powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, 
jak i wiejskich (zgodnie z art. 9 Konwencji). Likwidowanie barier dla dostępności m.in. w 
odniesieniu do urządzeń sportowych, wypoczynkowych i kulturalnych stanowi zobowiązanie 
określone w Konwencji. Zobowiązanie to ma charakter etapowy, a w Konwencji wskazano, 
że w odniesieniu do praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, każde z państw stron 
zobowiązuje się podjąć działania, wykorzystując maksymalnie dostępne mu środki (art. 4 ust. 
2 Konwencji).
Przestrzeganie tych zobowiązań podlega kontroli Komitetu ds. Praw Osób 
Niepełnosprawnych przeprowadzanej na podstawie przedkładanego przez Włochy 
sprawozdania dotyczącego wdrażania Konwencji, zgodnie z jej art. 354.

                                               
1 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16).
2 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez
względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, 2.7.2008, 
COM(2008)0426 final.
3 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm.
4 Wstępne sprawozdanie Włoch z wdrażania Konwencji zostało przedłożone ONZ przez włoską komisję 
międzyresortową ds. praw człowieka (C.I.DU.) w listopadzie 2012 r. Jego tekst w języku włoskim jest dostępny 
pod adresem http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5D82D993-5ABA-47B9-9CE3-
DDE5670DDA03/0/TREATYversione_DEF_persito.pdf, natomiast w języku angielskim pod adresem 
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Obowiązujące we Włoszech ogólne przepisy dotyczące dostępności środowiska zbudowanego 
zawarto w ustawie nr 104/1992 (ustawa w sprawie propagowania wsparcia, integracji 
społecznej i praw osób niepełnosprawnych), w której wymaga się, aby wszystkie projekty 
budynków publicznych oraz dostępnych publicznie budynków prywatnych były zgodne z 
przepisami dotyczącymi likwidacji barier architektonicznych. W jednolitej ustawie Prawo 
budowlane [Testo Unico Edilizia, zatwierdzona Decreto del Presidente della Repubblica nr 
380/2001 oraz związane z nią przepisy (tj. ustawa nr 13/1989)] przewiduje się likwidację 
barier architektonicznych w budynkach prywatnych i publicznych oraz wprowadza się 
odpowiednie sankcje. Szczegółowe regulacje techniczne w zakresie dostępności budynków 
publicznych oraz dostępnych publicznie budynków prywatnych zawarte są w dekrecie 
prezydenckim nr 503 z dnia 24 lipca 1996 r.1.
W sprawozdaniu przedłożonym przez Włochy wspomniano, że uruchomienie usługi pomocy 
jest wymagane zawsze, gdy oczekuje się na przeprowadzenie prac adaptacyjnych w budynku 
publicznym. Ramy normatywne dotyczące budynków publicznych i prywatnych, miejsc 
publicznych lub miejsc dostępnych publicznie, a także miejsc użyteczności publicznej zostały 
wskazane jako istotny priorytet przygotowywanego wniosku, który ma doprowadzić do 
utworzenia nowych jednolitych ram w celu uwzględnienia, koordynacji i aktualizacji 
wszystkich przepisów technicznych2.

W 2009 r. we Włoszech  utworzono krajowe obserwatorium ds. statusu osób 
niepełnosprawnych, które jest organem doradczym zapewniającym wsparcie naukowe i 
techniczne w zakresie rozwoju krajowych s trategi i  politycznych dotyczących 
niepełnosprawności i którego obowiązki obejmują między innymi propagowanie wdrażania 
Konwencji i przygotowywanie sprawozdań w tym przedmiocie3.
Zgodnie z protokołem fakultatywnym do Konwencji4 Komitet ds. Praw Osób 
Niepełnosprawnych może przyjmować i rozpatrywać zawiadomienia od (lub w imieniu) osób 
lub grup osób, które podlegają jurysdykcji państwa strony protokołu i twierdzą, że są ofiarami 
naruszenia przez dane państwo stronę postanowień Konwencji. Jednym z warunków 
dopuszczalności zawiadomienia jest wyczerpanie wszystkich krajowych środków prawnych. 

Wnioski
Komisja jest zdania, że kwestie poruszone w tej petycji pozostają bezpośrednio w 
kompetencji odpowiedniego państwa członkowskiego, w tym przypadku Włoch.

                                                                                                                                                  
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc.
1 Piąte sprawozdanie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Niepełnosprawności w sprawie wdrażania Konwencji o 
prawach osób niepełnosprawnych, opublikowane w 2012 r.: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf, s. 179.
2 Zob.: s. 7 angielskiej wersji sprawozdania 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.


