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Betreft: Verzoekschrift 1273/2010, ingediend door Lorenzo Torto (Italiaanse 
nationaliteit), over het recht van gehandicapten op betaald werk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener herinnert eraan dat de Lissabon-strategie van de EU voor werk en groei voorziet in 
een vergroting van het percentage werkende gehandicapten, teneinde ook deze groep actief te 
integreren en volledig te laten meedoen in de samenleving. Helaas is het 
werkloosheidspercentage onder gehandicapten in Europa ongeveer twee keer zo hoog als 
onder niet-gehandicapten.
Indiener wijst bovendien op de moeizame toepassing in de praktijk van de Italiaanse wet op 
plaatsing van mensen met een handicap (Wet 68/99), een wet die slechts gebrekkig wordt 
nageleefd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 januari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Het verzoekschrift

Verwezen wordt naar de Lissabon-strategie van de EU voor werk en economische groei, die 
voorziet in een uitbreiding van het percentage werkende gehandicapten teneinde ook deze 
groep actief te integreren en volledig te laten meedoen in de samenleving. Helaas is het 
werkloosheidspercentage onder gehandicapten in Europa ongeveer twee keer zo hoog als 
onder niet-gehandicapten.
Indiener wijst bovendien op de moeizame toepassing in de praktijk van de Italiaanse wet op 
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plaatsing van mensen met een handicap (Wet 68/99), een wet die slechts gebrekkig wordt 
nageleefd.

Indiener roept de Europese Commissie ertoe op in te grijpen om een oplossing te vinden voor 
de genoemde problemen waarmee gehandicapten worden geconfronteerd.

Opmerkingen van de Commissie

Ter onderschrijving van de gezamenlijke verbintenis van alle EU-instellingen om te zorgen 
dat de rechten van gehandicapten in de gehele EU worden gerespecteerd, heeft de Europese 
Unie recentelijk het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een 
handicap ondertekend, dat aldus deel is geworden van de rechtsorde van de EU. Teneinde te 
zorgen voor een coherente uitvoering van het Verdrag binnen de EU heeft de Commissie 
onlangs de EU-strategie inzake handicaps 2010-2020 gelanceerd.1

De Commissie somt in de bijlage2 bij haar mededeling een aantal concrete acties op ter 
ondersteuning van de lidstaten bij hun inspanningen om de werkgelegenheid onder 
gehandicapten te vergroten, overeenkomstig de werkgelegenheidsdoelstelling van 75% in 
Europa-2020 (bijvoorbeeld in de vorm van studies en collegiale toetsingen). Aangezien de 
voornaamste bevoegdheid op het vlak van werkgelegenheid bij de lidstaten zelf ligt, zijn deze 
acties bedoeld ter ondersteuning van en aanvulling op de nationale acties.

De nationale classificatie van soorten en graden van invaliditeit en de overeenkomstige 
rechten op voorzieningen vallen onder de bevoegdheid van de nationale, regionale of 
plaatselijke autoriteiten van de lidstaten. Er bestaat geen bindende Europese regelgeving die 
ter zake moet worden toegepast. Het toekennen van nationale pensioenen en 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de regelgeving inzake de bijbehorende rechten vallen 
onder de uitsluitende bevoegdheid van de respectieve lidstaten. Bovendien kan de EU de 
toepassing van nationale wetgeving op dit vlak niet afdwingen.

Het juridische kader van de Unie voorziet in bescherming tegen discriminatie op grond van 
een handicap op het terrein van arbeid, beroep en beroepsopleiding3. Als iemand van mening 
is dat een besluit of wet van de nationale autoriteiten een inbreuk vormt op zijn/haar rechten 
op grond van de Gemeenschapswetgeving, kan hij/zij de zaak voor het gerecht van zijn/haar 
land brengen. Indien de desbetreffende rechtbank niet weet of de tenuitvoerlegging van de 
EU-wetgeving al dan niet correct was, of niet weet hoe een bepaalde norm of term van deze 
wetgeving moet worden geïnterpreteerd, kan zij ter oriëntatie om een prejustitiële uitspraak 
van het Europees Hof van Justitie (EHJ) verzoeken.

Voorts heeft de Europese Commissie in 2006 een inbreukprocedure tegen Italië ingeleid, 
omdat dit land naar het oordeel van de Commissie verzuimd heeft Richtlijn 2000/78/EG 
volledig om te zetten. Volgens deze richtlijn moet een werkgever zorgen voor redelijke 

                                               
1 "Een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa" (COM(2010) 636 def.).
2 SEC(2010) 1324.
3 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep (PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16).
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aanpassingen voor gehandicapten teneinde personen met een handicap in staat te stellen 
toegang tot arbeid te krijgen en daarin vooruit te komen. De Italiaanse wetgeving voorziet niet 
in een dergelijke algemene verplichting voor werkgevers met betrekking tot alle 
gehandicapten en alle aspecten van arbeid. De Commissie heeft begin april 2011 besloten 
deze inbreukprocedure door te verwijzen naar het HvJEU.

Conclusies

De Commissie is van oordeel dat de genoemde aangelegenheden uitsluitend onder de 
bevoegdheid van de respectieve lidstaat, in dit geval Italië, vallen.

4. Herzien antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

De in maart en juni 2012 door verzoeker aan Martin Schulz, Voorzitter van het Europees 
Parlement, en de administratie van het Europees Parlement verstuurde e-mailberichten voegen 
hieraan geen relevante aanvullende informatie toe.

De kwestie met betrekking tot de onvolledige omzetting van Richtlijn 2000/78 door Italië, die 
in april 2011 is doorverwezen naar het HvJEU, is nog niet afgerond1. Indien Italië in strijd 
blijkt te hebben gehandeld met de EU-wetgeving, zal het land zijn nationale wetgeving 
conform de EU-Verdragen in overeenstemming moeten brengen met de richtlijn.

Men dient echter in gedachten te houden dat Richtlijn 2000/78/EG structurele ongelijkheden 
op de arbeidsmarkt, zoals die door rekwestrant worden beschreven, niet kan corrigeren: dat is 
eerst en vooral de bevoegdheid van de lidstaten.

Na bestudering van de aanvullende informatie die rekwestrant heeft verstrekt, kan de 
Commissie niet anders dan herhalen dat de zaken waarop de verzoeker doelt uitsluitend tot de 
bevoegdheid van de betrokken lidstaat, in casu Italië, behoren.

                                               
1 C-312/11.


