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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1421/2008, Gunar Erhardt, Saksan kansalainen, 
vammaisten yhdenvertaista kohtelua koskevan lainsäädännön 
noudattamatta jättämisestä Saksassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on sitä mieltä, että Saksan viranomaiset eivät noudata vammaisten 
yhdenvertaisesta kohtelusta annettua yhteisön lainsäädäntöä. Hän havainnollistaa käsitystään 
esimerkillä, viitaten rakennettavaksi suunniteltuun tunneliin, jonka toteuttamista hän 
vastustaa. Hänen käsityksensä mukaan vammaiset ihmiset – hän itse mukaan luettuna – eivät 
pääse poistumaan tunnelista turvallisesti hätätilanteessa. Tunnelissa on paloturvallisilla ovilla 
varustettuja pelastuspisteitä 300 metrin välein. Pelastuspisteen saavuttamiseen ei pitäisi kulua 
viittä minuuttia enempää. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että tämä merkitsee varmaa kuolemaa 
pyörätuolinkäyttäjille. Hän myös ilmoittaa, että turvallisuuden taso tunnelissa on huonompi 
kuin muissa tunneleissa, koska tiukempia EU-vaatimuksia ei sovelleta Euroopan laajuisten 
liikenneväylien ulkopuolisiin tunneleihin. Paremmat valvontajärjestelmätkään eivät parantaisi 
tunnelin turvallisuutta ja vammaisten selviytymismahdollisuuksia. Vetoomuksen esittäjä 
pyytää Euroopan parlamenttia varmistamaan, että Saksan viranomaiset myös käytännössä 
kohtelevat vammaisia henkilöitä yhdenvertaisesti.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 5. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009.

Yhteisön nykyisen oikeudellisen kehyksen mukaan

– vammaisten yhdenvertaista kohtelua koskeva lainsäädäntö koskee ainoastaan työtä, 
ammattia ja ammatillista koulutusta1

– tietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö koskee ainoastaan Euroopan laajuisen 
tieverkon tunneleita, joiden pituus on vähintään 500 metriä2.

Komissiolla ei ole toimivaltaa puuttua tähän asiaan vammaisten yhdenvertaista kohtelua 
koskevien säännösten perusteella, koska yhteisön nykyisen oikeudellisen kehyksen mukaan 
vammaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltämistä koskeva lainsäädäntö koskee ainoastaan 
työtä, ammattia ja ammatillista koulutusta.

Komissiolla ei ole toimivaltaa puuttua tähän asiaan tietunnelien turvallisuutta koskevien 
säännösten perusteella, koska yhteisön nykyisen oikeudellisen kehyksen mukaan tämä 
lainsäädäntö koskee ainoastaan Euroopan laajuisen tieverkon tunneleita, joiden pituus on 
vähintään 500 metriä.

                                               
1 Direktiivi 2000/78/EY, EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 Direktiivi 2004/54/EY, EUVL L 167, 30.4.2004, s. 39.


