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Om: Andragende 1273/2010 af Lorenzo Torto, italiensk statsborger, om 
handicappedes ret til at udøve en erhvervsaktivitet

1. Sammendrag

Andrageren minder om, at der i EU's Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse er taget 
højde for en forøgelse af de handicappedes beskæftigelsessats for at fremme deres aktive 
integration og fulde deltagelse i samfundet. Desværre er arbejdsløshedsprocenten for 
handicappede i Europa næsten dobbelt så høj som arbejdsløshedsprocenten for andre borgere.
Andrageren gør desuden opmærksom på den vanskelige konkrete gennemførelse af den 
italienske lov om beskæftigelse af handicappede (lov nr. 68/99), som ikke bliver overholdt 
fuldt ud.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. januar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Andragendet

Andrageren minder om, at der i EU's Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse er taget 
højde for en forøgelse af de handicappedes beskæftigelsessats for at fremme deres aktive 
integration og fulde deltagelse i samfundet. Desværre er arbejdsløshedsprocenten for 
handicappede i Europa dobbelt så høj som arbejdsløshedsprocenten for ikkehandicappede.
Andrageren gør desuden opmærksom på den vanskelige konkrete gennemførelse af den 
italienske lov om beskæftigelse af handicappede (lov nr. 68/99), som ikke bliver overholdt 
fuldt ud.



PE464.869v02-00 2/3 CM\911519DA.doc

DA

Andrageren opfordrer Kommissionen til at gribe ind med henblik på at afhjælpe det nævnte 
problem for handicappede.

Kommissionens bemærkninger

Da EU understregede alle EU-institutioners fælles forpligtelse til at sikre respekten for 
handicappedes rettigheder i hele EU, blev det for nylig part i FN's konvention om 
handicappedes rettigheder, som dermed blev en del af EU's retsorden. For at sikre en 
sammenhængende gennemførelse af konventionen i EU har Kommissionen netop introduceret 
EU's handicapstrategi 2010-2020. 1

Kommissionen oplister en række konkrete foranstaltninger, der skal støtte medlemslandene i 
deres bestræbelser på at øge beskæftigelsen for handicappede, hvilket er i overensstemmelse 
med Europa 2020's beskæftigelsesmål på 75 %, i bilaget2 til sin meddelelse (f.eks. 
undersøgelser, peer reviews). Da den primære kompetence på beskæftigelsesområdet ligger
hos medlemslandene, tager disse foranstaltninger sigte på at støtte og supplere nationale 
foranstaltninger.

Den nationale klassifikation af typer og grader af handicap og eventuelle tilsvarende 
rettigheder til ydelser henhører under medlemslandenes nationale, regionale eller lokale 
myndigheders kompetenceområde. Der er ingen bindende europæiske bestemmelser, der skal 
finde anvendelse på dette område. Det henhører udelukkende under de respektive 
medlemslandes kompetenceområde at tildele national pension og invalidepension samt træffe 
beslutning om bestemmelserne for rettighederne hertil. Desuden kan EU ikke håndhæve 
anvendelsen af national lovgivning på dette område.

EU's retlige ramme yder beskyttelse mod diskrimination på baggrund af handicap i 
forbindelse med beskæftigelse, erhverv og erhvervsuddannelse3. Hvis en person mener, at en 
beslutning eller handling fra de nationale myndigheders side er en overtrædelse af 
rettighederne i henhold til fællesskabsbestemmelserne, kan han/hun indbringe sagen for 
domstolene i sit land. Hvis den pågældende domstol ikke ved, om gennemførelsen af EU-
bestemmelserne var korrekt, eller hvordan en bestemt standard eller term i denne lovgivning 
skal fortolkes, kan den anmode Domstolen om en præjudiciel afgørelse, der giver 
retningslinjer.

I 2006 indledte Kommissionen desuden en overtrædelsesprocedure mod Italien, fordi landet 
ifølge Kommissionen havde undladt at gennemføre direktiv 2000/78/EF fuldstændigt. Ifølge 
direktivet skal en arbejdsgiver stille rimelige forhold til rådighed for handicappede med 
henblik på at gøre det muligt for en handicappet at få adgang til beskæftigelse og avancere. 
Italiensk lovgivning indeholder ingen bestemmelser om en sådan generel 
arbejdsgiverforpligtelse over for alle handicappede og med hensyn til alle aspekter af 
                                               
1 "Et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer", KOM(2010)0636.
2 SEC(2010)1324.
3 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303, af 2.12.2000, s. 16).
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beskæftigelse. Kommissionen har besluttet at henvise denne overtrædelsesprocedure til 
Domstolen i begyndelsen af april 2011.

Konklusioner

Kommissionen mener, at de nævnte spørgsmål udelukkende henhører under de respektive 
medlemslandes, i dette tilfælde Italiens, kompetenceområde."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 30. august 2012.

"De e-mail, andrageren i marts og juni 2012 sendte til Europa-Parlamentets formand, Martin 
Schulz, og Europa-Parlamentets forvaltning, indeholder ingen relevante supplerende 
oplysninger.

Den sag vedrørende Italiens manglende fuldstændige gennemførelse af direktiv 2000/78 i 
national ret, der henvistes til Den Europæiske Unions Domstol i april 2011, verserer stadig1. 
Hvis Domstolen fastslår, at Italien overtræder EU-lovgivningen, vil landet i henhold til EU-
traktaterne være forpligtet til at bringe den nationale lovgivning i overensstemmelse med 
direktivet.

Man bør dog holde sig for øje, at direktiv 2000/78/EF ikke kan afhjælpe strukturelle ubalancer 
på arbejdsmarkedet som beskrevet af andrageren: dette henhører først og fremmest under 
medlemsstaternes kompetenceområde.

Efter at have gennemgået de yderligere oplysninger, andrageren har fremlagt, kan 
Kommissionen kun gentage, at de spørgsmål, andrageren har rejst, udelukkende henhører 
under de respektive medlemslandes, i dette tilfælde Italiens, kompetenceområde."

                                               
1 C-312/11.


