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Temats: Lūgumraksts Nr. 1421/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Gunar 
Erhardt, par to, ka Vācijā netiek ievēroti tiesību akti par vienlīdzīgu attieksmi pret 
personām ar invaliditāti

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Vācijas iestādes neievēro Eiropas Savienības tiesību 
aktus par vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti. Kā piemēru viņš min plānoto 
tuneli, kurā, kā viņš apgalvo, kādam ar īpašām vajadzībām, piemēram, viņam avārijas 
situācijā būtu neiespējami nokļūt drošībā. Attālums tunelī starp glābšanās vietām ar 
ugunsdrošām durvīm ir 300 m, bet maksimālais laiks, lai nokļūtu drošībā, ir 5 minūtes. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas nozīmē drošu nāvi cilvēkiem, kuri pārvietojas 
braucamkrēslos. Viņš arī informē, ka drošības līmenis šajā tunelī ir sliktāks nekā citos tuneļos, 
jo stingrāki ES standarti neattiecas uz tuneļiem, kas neatrodas uz Eiropas komunikācijas tīklu 
ceļiem. Uzlabota uzraudzības sistēma neuzlabotu drošības un izdzīvošanas iespējas personām 
ar invaliditāti šajā tunelī. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz, lai Eiropas Parlaments nodrošina, ka 
Vācijas iestādes reāli praksē ievieš vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 5. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Saskaņā ar pašreiz spēkā esošo Kopienas tiesisko regulējumu:
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 tiesību aktus par vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti piemēro tikai 
nodarbinātības un arodapmācības jomā1;

 tiesību aktus par drošību ceļu tuneļos piemēro tikai Eiropas komunikāciju tīklu 
tuneļiem, kuru garums ir vismaz 500 metri2.

Komisija nav kompetenta iejaukties, izmantojot par pamatojumu noteikumus par vienlīdzīgu 
attieksmi pret personām ar invaliditāti, jo saskaņā ar spēkā esošo Kopienas tiesisko 
regulējumu, tiesību akti par diskriminācijas aizliegumu invaliditātes dēļ attiecas vienīgi uz 
nodarbinātību, nodarbošanos un arodapmācību.

Turklāt Komisija nav kompetenta iejaukties, izmantojot par pamatojumu noteikumus par 
drošību ceļu tuneļos, jo saskaņā ar spēkā esošo Kopienas tiesisko regulējumu, šie tiesību akti 
attiecas vienīgi uz Eiropas komunikāciju tīklu tuneļiem, kuru garums ir vismaz 500 metri.”

                                               
1 Direktīva 2000/78/EK, OV L 303, 2.12.2000, 16. lpp.  
2 Direktīva 2004/54/EK, OV L 167, 30.4.2004., 39. lpp.


