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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1453/2012, ktorú predkladá R. B., talianska štátna príslušníčka, 
o rovnakých príležitostiach pre osoby so zdravotným postihnutím 
v Taliansku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície je 28-ročná mladá žena so zdravotným postihnutím, ktorá upozorňuje 
na neustále porušovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, čím sa 
zabraňuje jej a ostatným osobám so zdravotným postihnutím zúčastňovať sa spoločenského 
života.

Pokiaľ ide o jej konkrétny prípad, uvádza, že nemôže navštevovať verejne prístupné bazény 
v Ríme z dôvodu niekoľkých architektonických bariér.

V tejto súvislosti požaduje prijatie politík, ktorými sa zabezpečí plná prístupnosť verejných 
služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, a to tak, že odstránia existujúce bariéry 
a zabezpečia rovnaké príležitosti.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 29. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Európska komisia sa maximálne zasadzuje za ochranu a podporu základných práv a zlepšenie 
postavenia osôb so zdravotným postihnutím v Európe.
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V januári 2011 sa EÚ stala zmluvnou stranou Dohovoru Organizácie Spojených národov 
o právach osôb so zdravotným postihnutím1 a odvtedy je uvedený dohovor neoddeliteľnou 
súčasťou právneho poriadku EÚ. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je 
pre EÚ záväzný v rozsahu jej právomocí. Komisia môže posúdiť súlad vnútroštátneho 
právneho predpisu alebo opatrenia s dohovorom OSN a právami zahrnutými do Charty 
základných práv Európskej únie len v tých prípadoch, keď členské štáty vykonávajú právo 
Únie.
V záujme zaistenia súdržného a účinného vykonávania dohovoru OSN v EÚ Komisia 
v novembri 2010 predstavila stratégiu EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 20202. 
V stratégií sa vymedzuje viacero prioritných oblastí a cieľov, ako aj súvisiacich politík 
a opatrení na úrovni EÚ. Stratégia je zameraná aj na pomoc úsiliu jednotlivých členských 
štátov v oblasti podpory začlenenia a plného zapojenia osôb so zdravotným postihnutím do 
všetkých aspektov života. 

Jedným z kľúčových cieľov stratégie v súlade s článkom 3 a 9 dohovoru OSN o prístupnosti 
je zlepšenie prístupu k fyzickému prostrediu, doprave, informačným a komunikačným 
technológiám a systémom (IKT) a ďalším prostriedkom a službám ako predpoklad plného 
zapojenia osôb so zdravotným postihnutím. 

Bolo vypracovaných niekoľko projektov a štúdií zameraných na výskum a inováciu v oblasti 
stavieb, ktoré financovala EÚ, a otázka prístupnosti zaznela v politických diskusiách 
v súvislosti s iniciatívou vedúcich trhov pre udržateľné stavby. Zhromažďujú sa informácie 
o prístupnosti ako súčasti sociálnej udržateľnosti, ktorá zahŕňa niektoré regulačné 
a normalizačné aspekty.
Európska komisia vydala viacero normalizačných mandátov pre Európsku normalizačnú 
organizáciu s cieľom podporiť vypracovanie spoločných dobrovoľných noriem týkajúcich sa 
prístupnosti v oblastiach IKT a stavieb, ako aj uplatnenia „univerzálneho dizajnu“ alebo 
„dizajnu pre všetkých“ pri príprave noriem. V rámci mandátu 420 bol zostavený prehľad 
európskych a medzinárodných noriem prístupnosti v oblasti stavieb3 umožňujúci porovnať 
rozsah a pokrytie vnútroštátnych pravidiel prístupnosti v oblasti stavieb a zistiť, aká je 
situácia v Taliansku. V súčasnosti sa dokončujú rokovania o vypracovaní európskej normy 
týkajúcej sa prístupnosti v oblasti stavieb.

Dôležitými nástrojmi zlepšovania prístupnosti v oblasti stavieb sú aj európske štrukturálne 
fondy (predovšetkým Európsky fond regionálneho rozvoja). Kritériá týkajúce sa dizajnu 
budov sa síce stanovujú na vnútroštátnej úrovni, prístupnosť pre osoby so zdravotným 
postihnutím je však jedným z kritérií, ktoré je potrebné dodržiavať pri vymedzovaní operácií 
spolufinancovaných štrukturálnymi fondmi a zohľadniť počas jednotlivých fáz vykonávania4.

                                               
1 Ďalej ako „dohovor OSN“.
2 Obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér, KOM(2010) 636 v konečnom znení http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:IT:PDF. 
3 Správa s názvom Prehľad, analýza a uskutočniteľnosť európskych a medzinárodných noriem prístupnosti 
v oblasti stavieb ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/Accessibility/ReportAccessibilityBuiltEnvironment%20Final.pdf. 
4 Pozri najmä článok 16 NARIADENIA RADY (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.
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Právny rámec pre boj proti diskriminácií z rôznych dôvodov vrátane zdravotného postihnutia 
predstavuje smernica Rady 2000/78/ES1, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní. V článku 5 uvedenej smernice je stanovená zásada
primeraného prispôsobenia pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá vyžaduje od 
zamestnávateľov prijatie vhodných opatrení (podľa potreby jednotlivého prípadu) s cieľom 
umožniť osobe so zdravotným postihnutím vstúpiť, zúčastňovať sa alebo postupovať 
v zamestnaní alebo absolvovať odbornú prípravu, pokiaľ také opatrenia nie sú pre 
zamestnávateľa neúmerným bremenom. Ustanovenia smernice sa týkajú verejného aj 
súkromného sektora.

Uvedená smernica sa však uplatňuje len v oblasti zamestnania a povolania. Komisia preto 
navrhla smernicu2, ktorá by zakázala diskrimináciu z dôvodu zdravotného postihnutia 
v oblasti prístupu k tovaru a službám (okrem iného). V súčasnosti sa o predloženom návrhu 
diskutuje v Rade. Tento návrh musí byť prijatý jednomyseľne.
Komisia ďalej upozornila na otázku prístupnosti prostredníctvom výročného ocenenia Access 
City Award oceňujúceho a odmeňujúceho mestá s viac ako 50 000 obyvateľmi, ktoré 
realizovali príkladné iniciatívy na zlepšenie prístupnosti, a tým aj skutočnej inkluzívnosti 
mestského prostredia3.

Taliansko podpísalo Dohovor OSN, ako aj Opčný protokol k tomuto dohovoru 15. mája 2009. 
Ako zmluvná strana dohovoru OSN je povinné chrániť a zabezpečovať všetky ľudské práva 
a základné slobody osôb so zdravotným postihnutím vrátane práva na nezávislý spôsob života 
a plné zapojenie sa do všetkých aspektov života, a to predovšetkým prijatím vhodných 
opatrení, ktorými sa zabezpečí prístup osôb so zdravotným postihnutím, rovnako ako 
všetkých ostatných osôb, k fyzickému prostrediu, doprave, informáciám a komunikácii 
vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším 
prostriedkom a službám, ktoré sú verejne prístupné alebo poskytované verejnosti, a to 
v mestských aj vidieckych oblastiach (ako je stanovené v článku 9 dohovoru OSN). 
Z dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím okrem iného vyplýva povinnosť 
odstraňovať bariéry brániace prístupnosti v športových, rekreačných a kultúrnych 
zariadeniach. Plnenie tohto záväzku je však postupné a v dohovore OSN sa stanovuje, že 
pokiaľ ide o hospodárske, sociálne a kultúrne práva, každá zmluvná strana sa zaväzuje prijať 
opatrenia podľa maximálneho objemu financií, ktoré má k dispozícii (článok 4.2 dohovoru 
OSN). 
Dodržiavanie súladu s povinnosťami vyplývajúcimi z dohovoru OSN preskúma Výbor OSN 
pre práva osôb so zdravotným postihnutím na základe správy o vykonávaní dohovoru OSN, 
ktorú Taliansko predložilo podľa článku 35 tohto dohovoru4. 

                                               
1 Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16).
2 Návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské 
vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu, 2.7.2008, KOM(2008)0426 
v konečnom znení.
3 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm.
4 Úvodná správa Talianska o vykonávaní Dohovoru OSN o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím bola 
OSN predložená prostredníctvom talianskeho Ministerského výboru pre ľudské práva (C.I.DU.) v novembri 
2012. Je dostupná v taliančine na adrese http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5D82D993-5ABA-47B9-9CE3-
DDE5670DDA03/0/TREATYversione_DEF_persito.pdf a v angličtine na adrese 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc.
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Všeobecné ustanovenia o prístupnosti v oblasti stavieb sú v Taliansku zahrnuté do zákona 
č. 104/1992 (štátny zákon na podporu pomoci, sociálnej integrácie a práv osôb so zdravotným 
postihnutím), ktorým sa stanovuje, že dizajn všetkých návrhov verejných budov 
a súkromných budov otvorených pre verejnosť musí byť v súlade s právnymi predpismi 
týkajúcimi sa odstraňovania architektonických bariér. Konsolidovaným stavebným zákonom 
(Testo Unico Edilizia, schválený dokumentom Decreto del Presidente della Repubblica
č. 380/2001 a súvisiacimi ustanoveniami (napr. zákon č. 13/1989) sa stanovuje odstránenie 
architektonických bariér v súkromných a verejných budovách, ako aj príslušné postihy. 
Podrobné technické nariadenia týkajúce sa prístupnosti verejných budov a súkromných budov 
otvorených pre verejnosť sú súčasťou prezidentského výnosu č. 503 z 24. júla 19961. 

V talianskej správe sa uvádza, že vždy, keď sa čaká na prispôsobenie verejnej budovy, 
aktivuje sa asistenčná služba. Kľúčovou prioritou pripravovaného návrhu je normatívny 
rámec týkajúci sa verejných a súkromných budov, verejných miest alebo miest otvorených pre 
verejnosť či verejnoprospešných miest. Cieľom návrhu je vytvorenie nového, jednotného 
normatívneho rámca, ktorý zahrnie, skoordinuje a zaktualizuje všetky technické ustanovenia2.

V roku 2009 bolo v Taliansku zriadené Národné observatórium postavenia osôb so 
zdravotným postihnutím ako poradný orgán poskytujúci vedeckú a technickú pomoc pri 
príprave vnútroštátnych politík v oblasti zdravotného postihnutia, ktorý okrem iného 
zodpovedá za propagáciu a podávanie správ o vykonávaní dohovoru OSN3.

Podľa Opčného protokolu k Dohovoru OSN 4 môže Výbor pre práva osôb so zdravotným 
postihnutím dostávať a posudzovať oznámenia predložené osobami alebo skupinami osôb 
alebo oznámenia predložené v zastúpení osôb alebo skupín osôb, ktoré podliehajú jurisdikcii 
štátu, ktorý je zmluvným štátom tohto protokolu, ktoré tvrdia, že sú obeťami porušovania 
ustanovení dohovoru OSN zo strany daného zmluvného štátu . Jednou z podmienok 
prípustnosti oznámení je vyčerpanie všetkých domácich nápravných prostriedkov.
Závery

Komisia sa domnieva, že problémy, na ktoré sa upozornilo v rámci petície, patria do priamej 
pôsobnosti príslušného členského štátu, v tomto prípade Talianska. 

                                               
1 5. správa skupiny na najvyššej úrovni pre zdravotné postihnutia o vykonávaní dohovoru OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím zverejnená v roku 2012 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf, s. 179.
2 Strana 7 verzie správy v angličtine 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. 


