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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1421/2008, внесена от Gunar Erhardt, с германско гражданство, 
относно неспазването в Германия на законодателните изисквания, свързани 
с равнопоставеност на лицата с увреждания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е на мнение, че германските органи не спазват европейското 
законодателство, свързано с равнопоставеността на лицата с увреждания. В подкрепа 
на това свое становище, той отнася своите възражения срещу планиран тунел, в който, 
според него, за човек с увреждания като него в случай на аварийна ситуация ще бъде 
невъзможно да стигне до безопасно място. Разстоянието между аварийните изходи с 
огнеупорни врати в тунела е 300 м, а максималното време за достигане до безопасно 
място е фиксирано на 5 минути. Според вносителя на петицията, това означава сигурна 
смърт за лицата в инвалидни колички. Той твърди също, че равнището на безопасност в 
този тунел е по-ниско от това в други тунели, тъй като по-стриктните стандарти на ЕС 
не се прилагат по отношение на тунели, които не са разположени на трансевропейски 
пътища. Дори и въвеждането на по-добра система за наблюдение не би подобрило 
безопасността и шансовете за оцеляване в тунела на лицата с увреждания. Вносителят 
на петицията призовава Европейския парламент да направи така, че германските органи 
да изпълняват на практика изискванията за отношение на равнопоставеност спрямо 
лицата с увреждания

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.
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Съгласно действащата правна рамка на Общността:

 Законодателството относно равното третиране на лица с увреждания се 
ограничава до трудовата заетост, професиите и професионално обучение.1

 Законодателството относно безопасността в пътните тунели се ограничава до 
тунели от трансевропейската мрежа, с дължина най-малко 500 метра.2

Не е от компетенцията на Комисията да се намеси въз основа на разпоредбите за равно 
третиране на лица с увреждания, тъй като съгласно действащата правна рамка на 
Общността, законодателството относно недискриминацията на основание увреждане се 
ограничава до трудовата заетост, професиите и професионално обучение.  

В допълнение, не е от компетенцията на Комисията да се намеси въз основа на 
разпоредбите за безопасност в пътните тунели, тъй като съгласно действащата правна 
рамка на Общността, законодателството в тази област се ограничава до тунели от 
трансевропейската мрежа с дължина най-малко 500 метра.

                                               
1 Директива 2000/78/ЕО, ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
2  Директива 2004/54/ЕО, ОВ L 167, 30.4.2004 г., стр. 39.


