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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 1421/2008, którą złożył Guner Erhardt (Niemcy), w sprawie 
nieprzestrzegania w Niemczech prawodawstwa w zakresie równego 
traktowania osób niepełnosprawnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że niemieckie władze nie przestrzegają europejskiego 
prawodawstwa w sprawie równego traktowania osób niepełnosprawnych. Aby zilustrować 
swoje poglądy powołał się na wnoszone przez sibie sprzeciwy wobec planowanej budowy 
tunelu, utrzymując, że w przypadku zagrożenia osoba niepełnosprawna, taka jak on, nie 
będzie mieć szansy na bezpieczną ewakuację. W tunelu odległość pomiędzy wyjściami 
ewakuacyjnymi z ogniotrwałymi drzwiami wynosi 300 metrów; ustalono, że maksymalny 
czas dotarcia do takiego wyjścia to 5 minut. W opinii składającego petycję oznacza to pewną 
śmierć dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Twierdzi on też, że poziom 
bezpieczeństwa w tym tunelu jest niższy niż w innych tunelach, ponieważ bardziej 
rygorystyczne normy UE nie mają zastosowania wobec tuneli, które nie znajdują się na 
szlakach transeuropejskich. Nawet lepszy system nadzoru nie poprawiłby bezpieczeństwa 
i nie zwiększyłby szans osób niepełnosprawnych na przeżycie w tym tunelu. Składający 
petycję wzywa Parlament Europejski do zapewnienia, by w praktyce władze niemieckie 
rzeczywiście traktowały osoby niepełnosprawne w równy sposób. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 5 marca 2008 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono się 
do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotwoego:
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 prawodawstwo w sprawie równego traktowania osób niepełnosprawnych ogranicza się 
do zatrudnienia, pracy oraz szkoleń zawodowych.1

 prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa w tunelach drogowych ogranicza się do 
tuneli, wchodzących w skład sieci transeuropejskich o długości przynajmniej 500 
metrów2.

Komisja nie posiada uprawnień do interwencji w tym zakresie, w oparciu o przepisy 
o równym traktowaniu osób niepełnosprawnych, ponieważ obecne wspólnotowe ramy prawne 
ograniczają prawodawstwo w sprawie równego traktowania osób niepełnosprawnych do 
zatrudnienia, pracy i szkoleń zawodowych.

Co więcej, Komisja nie posiada uprawnień do interwencji na podstawie przepisów 
bezpieczeństwa w tunelach drogowych, ponieważ obecnie obowiązujące wspólnotowe ramy 
prawne ograniczają prawodawstwo do tuneli wchodzących w skład sieci transeuropejskich 
o długości co najmniej 500 metrów.

                                               
1 Dyrektywa 2000/78/WE, Dz.U. L 303 z 02.12.2000, s.. 16
2 Dyrektywa 2004/54/WE, Dz.U. L 167 z 30.04.2004, str. 39.


