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Suġġett : Petizzjoni 1421/2008 minn Gunar Erhardt  (ta' nazzjonalità Ġermaniża), 
dwar in-nuqqas ta'  konformità fil-Ġermanja mal-leġiżlazzjoni dwar it-
trattament ugwali  tal-persuni b'diżabilità

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqis li l-awtoritajiet Ġermaniżi qed jonqsu li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 
Ewropea dwar it-trattament ugwali tal-persuni b'diżabilità. Biex jispjega dan, huwa jirreferi 
għall-oġġezzjonijiet tiegħu għal mina ppjanata fejn huwa jsostni li jkun impossibbli għal xi 
ħadd b'diżabilità, bħalu stess, li jilħqu post ta' sikurezza f'każ ta' emerġenza. Id-distanza bejn 
il-punti ta' salvataġġ b'bibien li jirreżistu n-nar fil-mina hija ta' 300 m, filwaqt li l-ħin massimu 
biex wieħed jilħaq post ta' sikurezza huwa ta' 5 minuti. Fil-fehma tal-petizzjonant dan ifisser 
mewt b'ċertezza għal min qiegħed fuq siġġu tar-roti. Huwa jgħid ukoll li l-livell ta' sikurezza 
f'din il-mina huwa agħar minn f'mini oħra minħabba li l-istandards aktar stretti tal-UE ma 
japplikawx għall-mini li mhumiex fuq rotot trans-Ewropej. Anke sistema aħjar ta' sorveljanza 
mhux se ttejjeb iċ-ċansijiet ta' sikurezza u s-sopravivenza għall-persuni b'diżabilità fil-mina.
Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex jiżgura li l-awtoritajiet Ġermaniżi 
effettivament jimplimentaw fil-prattika trattament ugwali għall-persuni b'diżabilità.

2. Ammissibilità

Dikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Marzu 2008. Intalbet informazzjoni mingħand il-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Skont il-qafas legali attwali tal-Komunità:
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 Il-leġiżlazzjoni dwar it-trattament ugwali ta' persuni b'diżabilità hija limitata għall-
impjiegi, għax-xogħol u għat-taħriġ vokazzjonali1.

 Il-eġiżlazzjoni dwar is-sikurezza fil-mini tat-toroq hija limitata għal mini tan-netwerk 
Trans Ewropew li għandom tul ta' mill-inqas 500 metru2.

Il-Kummissjoni mhix kompetenti biex tintervjeni fuq il-bażi ta' dispożizzjonijiet ta' trattament 
ugwali ta' persuni b'diżabilità għaliex, skont il-qafas legali attwali tal-Komunità, il-
leġiżlazzjoni dwar in-nuqqas ta' diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' diżabilità hija limitata għall-
impjiegi, għax-xogħol u għat-taħriġ vokazzjonali.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni mhix kompetenti biex tintervjeni fuq il-bażi ta' 
dispożizzjonijiet ta' sikurezza fuq mini tat-triq għaliex, skont il-qafas legali Komunitarju 
attwali, din il-leġiżlazzjoni hija limitata għal mini tan-netwerk Trans Ewropew li għandhom 
tul ta' mill-inqas 500 metru.

                                               
1 Direttiva 2000/78/KE, ĠU L 303, 2.12.2000, p.16  
2  Direttiva 2004/54/KE, ĠU L 167, 30.4.2004, p. 39


