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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1086/2011 af Nicola Caputi, italiensk statsborger, om arkitektoniske 
barrierer og handicap i Bernalda kommune (Italien)

1. Sammendrag

I andragendet gøres opmærksom på de problemer forskellige arkitektoniske barrierer giver 
handicappede mennesker i deres dagligdag i Bernalda kommune, og især i offentlige 
institutioner. Sådanne barrierer gør det vanskeligt for de pågældende handicappede at leve et 
uafhængigt liv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Tilgængelighed er en forudsætning for deltagelse i samfundet og økonomien og udgør derfor 
et centralt aktionsområde i EU's handicappolitik. Tilgængelighed defineres således, at 
personer med handicap på lige fod med andre har adgang til fysiske omgivelser og 
transportmuligheder, information og kommunikation, herunder informations- og 
kommunikationsteknologi og -systemer (ikt), og øvrige faciliteter og tilbud. 

Der eksisterer fortsat store barrierer i hverdagen på alle områder. I EU-27 er det eksempelvis 
kun 5 % af de offentlige hjemmesider, der fuldt ud opfylder netadgangsstandarderne, om end 
flere er delvis tilgængelige. Som fastsat i den europæiske handicapstrategi 2010-20201

anvender Kommissionen en række instrumenter, fra lovgivning til standardisering, gennem 
                                               
1 "Et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer", KOM(2010)0636.
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støtte til forskning, for bedst muligt at opnå tilgængelighed i bygninger, transport, information 
og kommunikation, herunder nye teknologier. 

Kommissionen har desuden meddelt, at den agter at stille forslag om en europæisk 
adgangslov inden udgangen af 2012. Formålet dermed er at forbedre det indre markeds 
funktion for så vidt angår tilgængeligheden af produkter og tjenesteydelser, herunder 
foranstaltninger med henblik på at intensivere anvendelsen af offentlige indkøb, samtidig med 
at et EU-dækkende marked for teknologiske hjælpemidler fremmes. EU-aktionen på dette 
område vil støtte og supplere de nationale aktiviteter. Som led i forberedelsesprocessen blev 
der gennemført en offentlig høring fra den 13. december 2011 til den 29. februar 2012 for at 
indsamle synspunkterne fra alle de berørte interessenter, navnlig virksomheder, handicappede, 
tjenesteudbydere og offentlige myndigheder. Resultaterne fra den offentlige høring vil blive 
analyseret og suppleret af en vurdering af de samfundsøkonomiske indvirkninger fra mulige 
foranstaltninger.

Siden den 22. januar 2011 er EU forpligtet af bestemmelserne i De Forenede Nationers 
konvention om handicappedes rettigheder (FN-konventionen) som led i sine beføjelser. For så 
vidt angår de fleste artikler i konventionen ligger de primære beføjelser dog hos EU's 
medlemsstater. I artikel 9 konkretiseres specifikke forpligtelser vedrørende tilgængelighed: I 
henhold til konventionen skal deltagerstaterne træffe passende foranstaltninger til at sikre, at 
personer med handicap på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser og 
transportmuligheder, den information og kommunikation, herunder informations- og 
kommunikationsteknologi og -systemer, og de øvrige faciliteter og tilbud, der er åbne for eller 
gives offentligheden, både i byområder og i landdistrikter. 

Mens Kommissionen udfører bestemte politikker og foranstaltninger for at forbedre 
situationen for personer med handicap1 på europæisk plan, henhører mange områder af 
betydning for handicappedes hverdag fortsat under de relevante myndigheder på nationalt 
eller lokalt forvaltningsplan. Dette gælder bl.a. for tjenesteydelser, som er åbne for 
offentligheden, relaterede faciliteter og deres tilgængelighedsniveau. 

Som fuldgyldig kontraherende part til konventionen er Italien forpligtet til at forbedre 
tilgængeligheden, og landet skal rapportere til FN's Komité om handicappedes rettigheder 
vedrørende de foranstaltninger, der træffes for at overholde konventionen, og de fremskridt, 
der sker i forhold til fuldt ud at kunne drage fordel af de rettigheder, der er omfattet deraf.

EU's lovgivning beskytter mod forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med 
ansættelse, beskæftigelse og erhvervsuddannelse2. 

Kommissionen har stillet forslag om at udvide beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund 
af handicap, så det ud over beskæftigelsesområdet kommer til at omfatte bl.a. adgang til varer 
og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden, herunder bolig og transport, social 
beskyttelse, sundhedsydelser og uddannelse3. Udkastet til direktiv indeholder desuden en 

                                               
1 Se oversigten over aktioner for 2010-2015 som udspecificeret i bilaget til strategien, SEK(2010)1324.
2 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303 af 02.12.2000).
3 Jf. fodnote 1, punkt 8.10.2.
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forpligtelse til at sikre tilgængelighed og skabe rimelige tilpasninger til personer med 
handicap, medmindre en sådan forpligtelse vil medføre en uforholdsmæssig byrde. Rådet 
drøfter forslaget, som kræver enstemmig godkendelse. 

Konklusioner
Kommissionen er af den opfattelse, at de behandlede spørgsmål, dvs. adgangen til offentlige 
faciliteter og tjenester, henhører direkte under de respektive nationale og lokale myndigheders 
beføjelser på medlemsstatsplan. På grundlag af de foreliggende oplysninger kan 
Kommissionen kun fastsætte de lovgivningsmæssige rammer som supplement til de løbende 
politiske initiativer, men der er i øjeblikket intet grundlag for at gribe direkte ind."


