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Angående: Framställning 1421/2008, ingiven av Gunar Erhardt (tysk medborgare), om 
Tysklands bristande efterlevnad av lagstiftningen om lika behandling av 
funktionshindrade

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anser att de tyska myndigheterna inte följer gemenskapslagstiftningen om lika 
behandling av funktionshindrade. Som stöd för sin uppfattning anför framställaren sin 
begäran om omprövning av beslutet att bygga en tunnel där det enligt honom är omöjligt för 
en funktionshindrad person som han själv att sätta sig i säkerhet vid en katastrof. I tunneln är 
det exempelvis 300 meter mellan räddningsstationerna med brandsäkra dörrar, trots att den 
maximala tid man har på sig för att komma i säkerhet har fastställts till 5 minuter. Enligt 
framställaren innebär detta en säker död för rullstolsburna personer. Framställaren hävdar 
dessutom att säkerheten i tunneln är sämre än i andra tunnlar eftersom de strängare EU-kraven 
inte gäller de tunnlar som inte ingår i transeuropeiska vägnät. Inte ens ett bättre 
bevakningssystem skulle enligt framställaren förbättra säkerhetssituationen och 
överlevnadschanserna i tunneln. Framställaren ber Europaparlamentet att se till att de tyska 
myndigheterna även omsätter funktionshindrades rätt till lika behandling i konkreta åtgärder.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Enligt gemenskapens nuvarande regelverk gäller följande

 lagstiftningen om likabehandling av personer med funktionshinder begränsar sig till 
arbetslivet1

 lagstiftningen om säkerhet i vägtunnlar begränsar sig till tunnlar som ingår i det 
transeuropeiska vägnätet och som är längre än 500 meter2.

Kommissionen är inte behörig att ingripa på grundval av bestämmelserna om likabehandling 
av personer med funktionshinder, eftersom lagstiftningen om icke-diskriminering på grund av 
funktionshinder enligt det nuvarande gemenskapsregelverket begränsar sig till arbetslivet.

Kommissionen är vidare inte behörig att ingripa på grundval av bestämmelser om säkerhet i 
vägtunnlar, eftersom lagstiftningen på detta område enligt det nuvarande 
gemenskapsregelverket begränsar sig till tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet och 
som är längre än 500 meter.

                                               
1 Direktiv 2000/78/EG, EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 Direktiv 2004/54/EG, EGT L 167, 30.4.2004, s. 39.


