
CM\785724DA.doc PE426.993v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender

19.06.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1421/2008 af Gunar Erhardt, tysk statsborger, om retsforskrifter 
vedrørende lige behandling af handicappede

1. Sammendrag

Andrageren mener, at de tyske myndigheder ikke efterlever fællesskabsrettens bestemmelser 
om lige behandling af handicappede. Andrageren anfører som eksempel herpå en tunnel, som 
er under planlægning. Sker der en ulykke i tunnellen, vil det ifølge andrageren være umuligt 
for handicappede som ham at bringe sig selv i sikkerhed. Afstanden mellem 
redningsrummene, som er forsynet med brandsikre døre, er i denne tunnel 300 meter, selv om 
den tid, der maksimalt bør medgå til at bringe sig selv i sikkerhed, er sat til fem minutter. Det 
vil ifølge andrageren betyde den visse død for kørestolsbrugere. Andrageren anfører 
endvidere, at tunnellen ikke er sikret i samme omfang som andre tunneller, da de strengere 
EU-standarder ikke finder anvendelse på tunneller, som ikke indgår i transeuropæiske veje. Et 
bedre overvågningssystem vil ifølge andrageren heller ikke forbedre sikkerheden og 
overlevelsesmulighederne for handicappede i tunnellen. Andrageren anmoder Europa-
Parlamentet om at sikre, at de tyske myndigheder lader lige rettigheder for handicappede 
udmønte i faktisk handling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. marts 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

 "Fællesskabets gældende lovgivning fastsætter følgende:
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 Bestemmelserne om ligebehandling af handicappede er begrænset til at omfatte erhverv, 
beskæftigelse og erhvervsuddannelse1.

 Bestemmelserne om sikkerhed i vejtunneller omfatter kun tunneller i det 
transeuropæiske transportnet, som er min. 500 meter lange2.

Kommissionen har ikke beføjelse til at intervenere på grundlag af bestemmelserne om lige 
behandling af handicappede, idet de nugældende fællesskabsrammebestemmelser om forbud 
mod forskelsbehandling kun omfatter erhverv, beskæftigelse og erhvervsuddannelse.

Kommissionen har endvidere ikke beføjelse til at intervenere på grundlag af bestemmelserne 
om sikkerhed i vejtunneller, da de nugældende fællesskabsrammebestemmelser på dette 
område kun omfatter tunneller i det transeuropæiske transportnet, som er min. 500 meter 
lange.

                                               
1 Direktiv 2000/78/EF, EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.  
2 Direktiv 2004/54/EF, EFT L 167 af 30.4.2000, s. 39.


