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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1421/2008, του Gunar Erhardt, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη 
τήρηση στη Γερμανία της νομοθεσίας που αφορά την ισότιμη μεταχείριση των 
ατόμων με αναπηρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκτιμά ότι οι γερμανικές αρχές δεν τηρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά 
την ισότιμη μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία. Για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του, ο 
αναφέρων διαμαρτύρεται κατά της σχεδιαζόμενης κατασκευής σήραγγας, την οποία, όπως ο 
ίδιος αναφέρει, ένα άτομο με αναπηρία, όπως ο ίδιος, δεν θα μπορεί να τη διασχίσει με 
ασφάλεια σε περίπτωση ανάγκης. Η απόσταση που μεσολαβεί μεταξύ των σημείων διάσωσης 
όπου υπάρχουν πυρίμαχες θύρες στην εν λόγω σήραγγα είναι 300 μέτρα, ενώ το μέγιστο 
χρονικό περιθώριο διάσωσης έχει ορισθεί σε πέντε λεπτά. Αυτό, σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, σημαίνει βέβαιο θάνατο για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων. Ο αναφέρων 
δηλώνει επίσης ότι οι συνθήκες ασφαλείας στην εν λόγω σήραγγα είναι χειρότερες από ό,τι 
σε άλλες, διότι τα αυστηρότερα πρότυπα της ΕΕ δεν εφαρμόζονται σε μη διευρωπαϊκές 
οδούς. Ένα καλύτερο σύστημα παρακολούθησης επίσης δεν πρόκειται να βελτιώσει την 
κατάσταση της ασφάλειας και τις δυνατότητες επιβίωσης για τα άτομα με αναπηρία στην εν 
λόγω σήραγγα, σύμφωνα με τον αναφέροντα. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι οι γερμανικές αρχές τηρούν όντως ισότιμη στάση έναντι των 
ατόμων με αναπηρία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό νομικό πλαίσιο:
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• Η νομοθεσία σχετικά με την ίση μεταχείριση ατόμων με αναπηρίες περιορίζεται στην 
απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση1.  

• Η νομοθεσία για την ασφάλεια στις οδικές σήραγγες περιορίζεται στις σήραγγες του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου που έχουν μήκος τουλάχιστον 500 μέτρα2.

Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να παρέμβει με βάση τις διατάξεις για την ίση μεταχείριση 
ατόμων με αναπηρία εφόσον, σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό νομικό πλαίσιο, η νομοθεσία 
για την αποφυγή των διακρίσεων για λόγους αναπηρίας περιορίζεται στην απασχόληση και 
την επαγγελματική κατάρτιση.

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να παρέμβει με βάση τις διατάξεις για την ασφάλεια 
στις οδικές σήραγγες εφόσον, σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό νομικό πλαίσιο, η νομοθεσία 
αυτή περιορίζεται στις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Δικτύου που έχουν μήκος τουλάχιστον 
500 μέτρα.

                                               
1 Οδηγία 2000/ΕΚ, ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ.16
2 Οδηγία 2004/54/ΕΚ, ΕΕ L 167, 30.04.2004, σ.39.


