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Ref.: Petiția nr. 1421/2008 adresată de Gunar Erhardt, de naționalitate 
germană, privind nerespectarea în Germania a reglementărilor în materie 
de tratare în mod egal a persoanelor cu handicap

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că autoritățile germane nu respectă reglementările europene în materie 
de tratare egală a persoanelor cu handicap. Petiționarul își ilustrează convingerea pe baza 
obiecțiilor sale împotriva construcției unui tunel din care, după părerea lui, este foarte greu 
pentru o persoană cu handicap ca și el să iasă în cazul unei catastrofe. Astfel, în acest tunel 
distanța dintre punctele de salvare cu uși ignifuge este de 300 de metri, în timp ce timpul 
maxim de a te salva a fost stabilit la 5 minute. După părerea petiționarului, acest lucru 
înseamnă moarte sigură pentru persoanele în scaun cu rotile. Petiționarul mai susține că 
tunelul a fost securizat mai prost decât alte tuneluri, deoarece normele UE mai stricte nu li se 
aplică tunelurilor de pe șoselele non-transeuropene. Niciun sistem de pază mai bun nu va 
îmbunătăți, după părerea petiționarului, situația de siguranță în tunel și șansele de 
supraviețuire pentru persoanele cu handicap. Petiționarul îi cere Parlamentului European să se 
asigure că autoritățile germane pun cu adevărat în practică principiul egalității în drepturi a 
persoanelor cu handicap. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații (articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009.

În conformitate cu cadrul juridic comunitar actual:
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 Legislația privind egalitatea de tratament pentru persoanele cu handicap face referire 
doar la încadrarea pe piața forței de muncă și la formarea ocupațională și profesională.1

 Legislația privind siguranța în tunelurile rutiere face referire doar la tunelurile din 
rețeaua transeuropeană cu o lungime de cel puțin 500 de metri2. 

Comisia nu are competența de a interveni pe baza reglementărilor în materie de egalitate de 
tratament pentru persoanele cu handicap având în vedere faptul că, în conformitate cu cadrul 
juridic comunitar actual, legislația privind nediscriminarea pe motive de handicap face 
referire doar la încadrarea pe piața forței de muncă și la formarea ocupațională și profesională.

În plus, Comisia nu are competența de a interveni pe baza reglementărilor în materie de 
siguranță în tunelurile rutiere având în vedere faptul că, în conformitate cu cadrul juridic 
comunitar actual, această legislație face referire doar la tunelurile din rețeaua transeuropeană 
cu o lungime de cel puțin 500 de metri.

                                               
1 Directiva 2000/78/CE, JO L 303, 2.12.2000, p.16  
2  Directiva 2004/54/CE, JO L 167, 30.4.2004, p.39


