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Tárgy: Nicola Caputi olasz állampolgár által benyújtott 1086/2011. számú petíció a 
Bernalda t e l e p ü l é s e n  (Olaszország) egyes épületek nehéz 
megközelíthetőségéről és a fogyatékossággal élő személyek helyzetéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy Bernaldában a fogyatékossággal élők számára a 
mindennapi életben nehézséget okoz egyes épületek nehéz megközelíthetősége, ami 
különösen a középületek esetében jellemző. Ezek az akadályok megnehezítik a fogyatékkal 
élők önálló életvitelét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

Az akadálymentesítés a társadalmi és gazdasági életben való részvétel előfeltétele, ezért pedig 
kulcsfontosságú intézkedési terület az EU számára saját fogyatékosságügyi politikájában. Az 
akadálymentesítés azt jelenti, hogy a fogyatékossággal élő személyek másokkal egyenlő 
mértékű hozzáféréssel rendelkeznek a fizikai környezet, a közlekedés, az informatikai és 
kommunikációs technológiák és rendszerek (ikt), valamint más létesítmények és 
szolgáltatások terén.

Komoly akadályok a mai napig megfigyelhetők a mindennapi élet valamennyi területén. 
Például az EU-27 átlagát tekintve a nyilvános honlapok mindössze 5%-a felel meg a webes 
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hozzáférési előírásoknak, habár ennél több weboldal esetében valósul meg a részleges 
akadálymentesítés. Amint azt a 2010–2020 közötti időszakra szóló európai fogyatékosságügyi 
stratégia1 is kimondja, a Bizottság többféle eszközt is alkalmaz – a jogszabályoktól kezdve a 
szabványosításon át egészen a kutatásfinanszírozásig – az épített környezethez, a 
közlekedéshez, valamint az információhoz és kommunikációhoz való hozzáférés 
optimalizálása érdekében, az új technológiákat is ideértve. 

A Bizottság továbbá bejelentette arra irányuló szándékát, hogy 2012 végéig javaslatot tesz 
egy európai akadálymentesítési intézkedéscsomagra. A cél az, hogy javítsák az 
akadálymentesen elérhető termékek és szolgáltatások belső piacának működését, a 
közbeszerzések alkalmazásának fokozására irányuló intézkedéseket is ideértve, mindeközben 
ösztönözve a segítő technológiák uniós szintű piacát. A szóban forgó területen megvalósított 
uniós fellépés támogatja és kiegészíti a nemzeti tevékenységeket. Az előkészítési folyamat 
részeként 2011. december 13. és 2012. február 29. között nyilvános konzultációt folytattak 
azzal a céllal, hogy kikérjék az összes érintett érdekelt fél véleményét, különös tekintettel a 
vállalkozásokra, a fogyatékossággal élő személyekre, a szolgáltatókra és a hatóságokra. A 
továbbiakban elemzik a nyilvános konzultáció eredményeit, azt pedig a lehetséges társadalmi-
gazdasági hatások vizsgálata kíséri majd.

2011. január 22. óta saját hatáskörének megfelelően az EU-ra nézve is kötelező érvényűek az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
egyezményében (az ENSZ-egyezményben) foglalt rendelkezések. Az egyezmény legtöbb 
cikkének esetében azonban az elsődleges hatáskör az uniós tagállamoké. Az 
akadálymentesítéshez kapcsolódó egyedi kötelezettségeket a 9. cikk tartalmazza: az 
egyezmény előírja, hogy a részes államok megfelelő intézkedéseket tesznek, hogy másokkal 
azonos alapon biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára a fizikai környezethez, a 
közlekedéshez, az információhoz és kommunikációhoz, beleértve az információs és 
kommunikációs technológiákat és rendszereket, valamint más, nyilvánosan hozzáférhető vagy 
rendelkezésre álló lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mind városi, mind 
vidéki területeken.

Miközben a Bizottság uniós szinten megvalósít bizonyos szakpolitikákat és fellépéseket a 
fogyatékossággal élők helyzetének javítása érdekében2, számos, a fogyatékossággal élők 
mindennapi élete szempontjából fontos terület továbbra is a nemzeti vagy helyi szintű 
illetékes hatóságok hatáskörébe tartozik. Ez figyelhető meg például a nyilvánosan 
hozzáférhető szolgáltatások biztosításának, valamint a kapcsolódó létesítmények és 
akadálymentességük szintjének esetében is. 

Az egyezmény teljes jogú részes feleként Olaszország köteles javítani az akadálymentességet, 
és be kell számolnia a fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó ENSZ-
bizottságnak mindazon intézkedésekről, amelyeket az egyezménynek való megfelelés 
érdekében hozott, valamint az egyezményben rögzített jogok teljes körű gyakorlásának 
biztosítása terén elért haladásról is.

                                               
1 „Megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt”, COM(2010)0636 végleges 
2 Lásd a 2010–2015 közötti időszakra szóló intézkedések listáját, amelyeket részletesen taglal a stratégia 
melléklete, SEC(2010)1324 
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Az uniós jog a munkavállalás, a foglalkoztatás és a szakképzés terén is védelmet biztosít a 
fogyatékosságon alapuló megkülönböztetéssel szemben1. 

A Bizottság javaslatot tett arra, hogy a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetéssel 
szembeni védelmet a foglalkoztatáson túl más területekre is kiterjessze, ideértve a 
nyilvánosság számára elérhető áruk és szolgáltatások hozzáférhetőségét is, ami a lakhatást és 
a közlekedést, a szociális védelmet, az egészségügyi ellátást és az oktatást is magában 
foglalja2. Az említett irányelvtervezet egyúttal magában foglalja a hozzáférhetőség 
biztosítására és a fogyatékossággal élők érdekében hozott ésszerű intézkedésekre vonatkozó 
kötelezettségeket, amennyiben e kötelezettségek nem jelentenek aránytalan terhet. A javaslat 
tanácsi megvitatása folyamatban van, és annak egyhangú jóváhagyására van szükség.  

Következtetések
A Bizottság úgy véli, hogy a taglalt kérdések – nevezetesen a nyilvános létesítményekhez és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés – tagállami szinten az egyes nemzeti és helyi hatóságok 
közvetlen hatáskörébe tartoznak. A kapott tájékoztatás alapján a Bizottságnak csak arra van 
lehetősége, hogy a folyamatban lévő szakpolitikai kezdeményezésein túl kialakítsa a jogi 
keretet, jelenleg azonban nem látja indokoltnak egyéb közvetlen intézkedések meghozatalát.

                                               
1 A Tanács 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott 

egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról (HL L 303., 2000.12.2.)
2 A Bizottság COM(2008)0426 irányelvre irányuló javaslata a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, 

fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének a 
foglalkoztatás területén kívül történő alkalmazásáról 


