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Tárgy: a Gunar Erhardt, német állampolgár által benyújtott 1421/2008. számú 
petíció a fogyatékkal élőkkel való egyenlő bánásmódról szóló jogszabályok 
Németország általi megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a német hatóságok nem tartják be a fogyatékkal élőkkel 
való egyenlő bánásmódról szóló uniós jogszabályokat. A petíció benyújtója ezt a 
meggyőződését konkrét panaszokkal illusztrálja, amelyek egy kivitelezésre váró alagúttal 
kapcsolatban merültek fel. Ebben az alagútban szerinte a fogyatékkal élők, akikhez ő maga is 
tartozik, vészhelyzet esetén nem tudnak biztonságos helyre menekülni. Az alagútban 
található, tűzálló ajtóval ellátott biztonsági helyiségek 300 méteres távolságra találhatók 
egymástól, ugyanakkor a menekülésre legfeljebb 5 perc áll rendelkezésre, ami álláspontja 
szerint a kerekes széket használók számára a biztos halált jelenti.A petíció benyújtója azt 
állítja, hogy a létesítmény a többi alagúthoz képest kevésbé biztonságos, mivel a 
transzeurópai útvonalakon kívüli alagutakra nem érvényesek a szigorúbb uniós szabványok. A 
petíció benyújtója szerint egy jobb felügyeleti rendszer sem javít az alagút biztonsági 
helyzetén és a fogyatékkal élők túlélési esélyén. A petíció benyújtója kéri az Európai 
Parlamentet, hogy gondoskodjon arról, hogy a német hatóságok ténylegesen is átültessék a 
gyakorlatba a fogyatékkal élőkkel való egyenlő bánásmód elvét. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 5.  Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.
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A jelenlegi közösségi jogi keret alapján:

 A fogyatékkal élőkkel való egyenlő bánásmódról szóló jogszabályok a foglalkoztatásra, 
a munkavégzésére és a szakképzésre vonatkoznak.1

 A közúti alagutak biztonságára vonatkozó jogszabályok a transzeurópai úthálózat 
legalább 500 métert meghaladó alagútjaira vonatkoznak2.

A Bizottságnak nincs hatásköre a fogyatékkal élőkkel való egyenlő bánásmód rendelkezései 
alapján történő beavatkozásra, mivel a jelenlegi közösségi jogi keret alapján a 
fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés tilalmáról szóló jogszabályok a foglalkoztatásra, a 
munkavállalásra és a szakképzésre vonatkoznak.

A Bizottságnak továbbá nincs hatásköre a közúti alagutakról szóló rendelkezések alapján 
történő beavatkozásra, mivel a jelenlegi közösségi jogi keret alapján e jogszabályok a 
transzeurópai úthálózat legalább 500 métert meghaladó alagútjaira vonatkoznak.

                                               
1 2000/78/EK irányelv, HL L 303.,2000.2.12, 16.o.
2  A 2004/54/EK irányelv, HL L 167., 2004. 4.30., 39.o.


