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over niet-naleving in Duitsland van de regelgeving inzake gelijke behandeling van 
gehandicapten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener meent dat de Duitse autoriteiten de Europese regelgeving inzake gelijke behandeling 
van gehandicapten niet naleeft. Indiener illustreert zijn overtuiging aan de hand van zijn 
bezwaren tegen een te bouwen tunnel, waarin het volgens hem voor een gehandicapte zoals 
hijzelf onmogelijk is zich in veiligheid te brengen in het geval van een ramp. Zo bedraagt de 
afstand tussen de reddingslokalen met brandwerende deuren in deze tunnel 300 meter, terwijl 
de maximale tijd om zichzelf te redden op 5 minuten is gesteld. Dit betekent volgens indiener 
voor rolstoelgebruikers een wisse dood. Indiener stelt voorts dat de tunnel slechter is 
beveiligd dan andere tunnels omdat de strengere EU-normen niet van toepassing zijn op 
tunnels in niet-trans-Europese wegen. Ook een beter bewakingssysteem zal de 
veiligheidssituatie en overlevingskansen voor gehandicapten in de tunnel volgens indiener 
niet verbeteren. Indiener verzoekt het Europees Parlement ervoor te zorgen dat de Duitse 
autoriteiten de gelijkberechtiging van gehandicapten in ook daadwerkelijk in praktijk brengt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

"Binnen het huidige communautaire rechtskader geldt:

• De wetgeving inzake gelijke behandeling van gehandicapten heeft uitsluitend 
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betrekking op arbeid, beroep en beroepsopleiding.1

• De wetgeving inzake de veiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet 
beperkt zich tot tunnels met een lengte van ten minste 500 meter.2

De Commissie is niet bevoegd actie te ondernemen op grondslag van de bepalingen inzake 
gelijke behandeling van gehandicapten, aangezien binnen het huidige communautaire 
rechtskader de wetgeving met betrekking tot het verbod op discriminatie van gehandicapten 
zich beperkt tot arbeid, beroep en beroepsopleiding.

De Commissie is evenmin bevoegd actie te ondernemen op grondslag van de bepalingen
inzake de veiligheidseisen voor tunnels, aangezien binnen het huidige communautaire 
rechtskader deze wetgeving uitsluitend betrekking heeft op tunnels in het trans-Europese 
wegennet met een lengte van ten minste 500 meter."

                                               
1 Richtlijn 2000/78/EG, PB L 303 van 2 december 2000, blz. 16
2 Richtlijn 2004/54/EG, PB L 167, van 30 april 2004, blz. 39


