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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1333/2010, внесена от Christine Pace, с малтийско гражданство, 
относно очевидна дискриминация между граждани на Обединеното 
кралство и други европейски граждани

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е била информирана от туристическо информационно 
бюро, че са налице някои отстъпки за транспортните разходи, но само за британски 
граждани. Тя счита това за дискриминация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9.2.2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Европейската комисия е получила подобно оплакване относно предполагаема 
дискриминация по отношение на тарифите за автобусен превоз в Обединеното 
кралство.

Европейската комисия възнамерява да проучи дали подобни практики са в съответствие 
с принципа за недискриминация (пряка или непряка) на основание гражданство, 
съгласно предвиденото в член 18 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз.

Както неизменно е било постановявано от Съда на ЕС, правилата по отношение на 
равното третиране на собствените граждани и гражданите на други държави забраняват 
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не само явната дискриминация на основание гражданство, но също и всички скрити 
форми на дискриминация, които, чрез прилагането на други разграничителни критерии, 
водят до същия резултат. Това е валидно особено по отношение на мярка, според която 
се прави разграничение на основание местопребиваване или обичайно 
местопребиваване, доколкото такова изискване може да действа главно в ущърб на 
гражданите от други държави членки, тъй като в повечето случаи лицата, които нямат 
статут на пребиваващи, са чужденци.

Ето защо Комисията е изискала от органите на Обединеното кралство да предоставят 
допълнителна информация относно третирането на пътниците в автобусния транспорт 
във връзка със специалните тарифи за градския транспорт в Обединеното кралство, 
предвидени за пенсионери. Наред с другото, Комисията по-специално е задала въпроси 
относно това кой има право да ползва намалените тарифи, какви са основанията за 
отказ за предоставяне на безплатен автобусен транспорт за пенсионери, които не са 
британски граждани, основанията за използваните разграничителни критерии и 
пропорционалността на мерките.

Заключение

Комисията очаква отговор от органите на Обединеното кралство преди лятото и ще 
може да представи подробно становище относно ситуацията там едва след като тази 
информация бъде анализирана.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 28 септември 2012 г.

Комисията започна разследване във връзка с предполагаема дискриминация на 
основание гражданство по отношение на тарифите за автобусен превоз в Обединеното 
Кралство. В хода на това разследване, през април 2011 г., органите на Обединеното 
Кралство са дали подробни разяснения относно тарифите за автобусен превоз в 
Обединеното кралство, и по-специално относно причините за определяне на различни 
тарифи за възрастни граждани с и без местожителство във Великобритания. 

Комисията приключи разследването си на 23 август 2011 г. Понастоящем Комисията 
очаква резултатите от проучването, анализиращо потенциално дискриминационни 
политики относно тарифите за градския транспорт в Обединеното кралство и в ЕС.
Целта на Комисията е да приеме координиран и последователен подход по отношение 
на всички подобни и потенциално дискриминиращи случаи. В случай че Комисията 
установи нарушение на принципа за недискриминация, тя ще започне процедура за 
нарушение.

5. Отговор от Комисията (II), получен на 28 февруари 2014 г.

След запитването на Комисията, органите на Обединеното кралство изясниха, че 
намаленията на тарифите (безплатен транспорт, предлаган на възрастни граждани, 
чието основно място на пребиваване е в Англия, Уелс, Северна Ирландия или 
Шотландия, който важи за същите тези райони) се предлагат за целите на социалното 
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приобщаване на пенсионерите, които постоянно пребивават в Обединеното кралство, 
така че пенсионерите като уязвима част от обществото да могат да имат достъп до 
основни услуги, магазини, семейството и приятелите си, и други съоръжения. 
Транспортните услуги, които се извършват за целите на туризма или поради 
исторически интерес на превозното средство, са изключени от подобно намаление на 
тарифите, тъй като те не са насочени към постигането на целта за социално 
приобщаване. Ако на чуждестранни възрастни граждани, които са дошли в 
Обединеното кралство като туристи, бъде позволено да се ползват от същите 
намаления на тарифите, тогава предлаганите намаления на тарифите ще се наложи да 
бъдат ограничени, за да се покрият допълнителните разходи.

Комисията отбелязва, че съдебната практика на Европейския съд във връзка със 
социалните придобивки позволява на държавите членки да изискват наличието на 
достатъчна връзка между гражданина на Съюза с произход от друга държава членка, 
които иска да получи достъп до дадена социална придобивка, и засегнатата държава 
членка, като предусловие за подобен достъп. 

В настоящия случай, изискваната връзка е степен на интегрираност в [британското] 
общество под формата на местожителство. Изборът на дадена страна като ваканционна 
дестинация не може да се счита за достатъчна връзка, така че да се твърди, че дадената 
страна следва да предостави мерки за социално приобщаване на възрастен гражданин, 
който пътува до нея като турист. 

Да се позволи на чуждестранни граждани, които са дошли в Обединеното кралство с 
цел почивка, да се ползват от намалението в тарифата не би било в съответствие с 
необходимостта да се осигури социално приобщаване, което е целта на въпросната 
социална тарифа. Освен това, с оглед на ограничените ресурси, които са на 
разположение за финансирането на намаления на тарифите, това може да доведе до 
ограничаване на действащите намаления на тарифите поради причини от бюджетен 
характер.

Комисията би желала да изтъкне, че нейният анализ се основава на презумпцията, че 
вносителят на петицията, подобно на жалбоподателя, чийто случай Комисията е 
анализирала, ще разполага с достатъчно средства, когато пътува до обединеното 
кралство и че вносителят на петицията пътува с цел почивка. Ако случаят не е такъв, 
резултатът от нейния анализ може да бъде различен.

Заключение

След като направи преценка на обосновката, представена от органите на Обединеното 
кралство през април 2011 г., Комисията стигна до заключението, че различните тарифи 
за автобусен превоз за постоянно пребиваващи в Обединеното кралство и за 
чуждестранни възрастни лица не съставляват непряка дискриминация въз основа 
националност по смисъла на член 18 и член 21, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.


