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Θέμα: Αναφορά 1333/2010 της Christine Pace, μαλτέζικης ιθαγένειας, σχετικά με 
φαινομενική διάκριση μεταξύ πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων 
ευρωπαίων πολιτών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ενημερώθηκε από γραφείο τουριστικών πληροφοριών ότι διατίθενται 
ορισμένες εκπτώσεις επί των μεταφορικών δαπανών, αλλά μόνο για βρετανούς πολίτες. 
Θεωρεί ότι το γεγονός αυτό εισάγει διακρίσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει παρόμοια καταγγελία σχετικά με εικαζόμενες διακρίσεις 
όσον αφορά τις τιμές των εισιτηρίων των λεωφορείων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει εάν αυτές οι πρακτικές συνάδουν με την αρχή 
απαγόρευσης των διακρίσεων (άμεσων ή έμμεσων) λόγω ιθαγένειας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 18 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως έχει αποφανθεί επανειλημμένα το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι 
κανόνες σχετικά με την ίση μεταχείριση μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών απαγορεύουν όχι 
μόνο τις εμφανείς διακρίσεις λόγω ιθαγενείας, αλλά και όλες τις συγκεκαλυμμένες μορφές 
διακρίσεως που, με την εφαρμογή άλλων κριτηρίων διαφοροποιήσεως, καταλήγουν στην 
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πράξη στο ίδιο αποτέλεσμα. Τούτο συμβαίνει ιδίως στην περίπτωση μέτρου που προβλέπει 
διάκριση στηριζόμενη στο κριτήριο της κατοικίας ή της διαμονής, καθόσον αυτό είναι δυνατό 
να αποβαίνει, κατά κύριο λόγο, εις βάρος των υπηκόων άλλων κρατών μελών, καθώς οι μη 
κάτοικοι ημεδαπής είναι το συνηθέστερο αλλοδαποί.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ζήτησε από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να παράσχουν 
περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιβατών λεωφορείων αναφορικά 
με ειδικά τιμολόγια που ισχύουν για συνταξιούχους στις δημόσιες μεταφορές επιβατών του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έθεσε ερωτήματα, μεταξύ άλλων, σχετικά 
με το ποιος δικαιούται μειωμένες τιμές, το σκεπτικό πίσω από την άρνηση δωρεάν μεταφοράς 
με λεωφορείο σε συνταξιούχους που δεν έχουν την ιθαγένεια του Ηνωμένου Βασιλείου, τους 
λόγους για τυχόν κριτήρια διαφοροποίησης που χρησιμοποιούνται, και την αναλογικότητα 
των μέτρων.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή αναμένει την απάντηση των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από το 
καλοκαίρι και θα είναι σε θέση να διατυπώσει λεπτομερή γνώμη σχετικά με την κατάσταση 
που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ανάλυση των πληροφοριών αυτών.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2012.

Η Επιτροπή κίνησε έρευνα για την εξέταση εικαζόμενης διάκρισης όσον αφορά τις τιμές 
εισιτηρίων λεωφορείων στο Ηνωμένο Βασίλειο με βάση την εθνικότητα. Στο πλαίσιο της 
έρευνας αυτής, τον Απρίλιο του 2011, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου εξήγησαν 
λεπτομερώς το σύστημα τιμολόγησης των εισιτηρίων λεωφορείων στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
ιδίως τους λόγους καθιέρωσης διαφορετικών τιμών για ηλικιωμένους κατοίκους της 
ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την έρευνά της στις 23 Αυγούστου 2011. Αναμένονται τα 
αποτελέσματα της μελέτης που αναλύει την πιθανή διακριτική μεταχείριση στο πλαίσιο της 
πολιτικής τιμολόγησης των εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε 
όλη την ΕΕ. Στόχος είναι να υιοθετηθεί μια συντονισμένη και συνεπής προσέγγιση σε σχέση 
με όλες τις παρόμοιες υποθέσεις που ενέχουν πιθανή διακριτική μεταχείριση. Σε περίπτωση 
που η Επιτροπή εντοπίσει παράβαση της αρχής αποφυγής διακρίσεων, θα κινήσει διαδικασία 
επί παραβάσει.

5. Απάντηση της Επιτροπής (II), που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Σε συνέχεια της έρευνας της Επιτροπής, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου εξήγησαν ότι οι 
εκπτώσεις εισιτηρίου (ελεύθερη μεταφορά για ηλικιωμένους πολίτες των οποίων η κύρια 
κατοικία είναι στην Αγγλία, την Ουαλία, τη Βόρειο Ιρλανδία ή τη Σκωτία εντός αυτών των 
περιοχών) παρέχεται με σκοπό την κοινωνική ένταξη των συνταξιούχων οι οποίοι είναι 
μόνιμοι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου, ούτως ώστε οι συνταξιούχοι, ως ευάλωτη 
κοινωνική ομάδα, να έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, καταστήματα, συγγενείς και 
φίλους και άλλες υποδομές. Οι υπηρεσίες μεταφοράς που λειτουργούν για τουριστικό σκοπό 
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ή για λόγους ιστορικού ενδιαφέροντος του οχήματος αποκλείονται από αυτή την έκπτωση 
εισιτηρίου, διότι δεν συμβάλλουν στο σκοπό της κοινωνικής ένταξης. Εάν δινόταν η 
δυνατότητα σε ηλικιωμένους πολίτες που δεν κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά το 
επισκέπτονται ως τουρίστες να επωφελούνται από την ίδια έκπτωση εισιτηρίου, αυτό θα 
σήμαινε ότι οι ισχύουσες εκπτώσεις θα έπρεπε να μειωθούν για να καλύπτεται το πρόσθετο 
κόστος.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ για τα κοινωνικά 
δικαιώματα επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαιτούν την ύπαρξη επαρκούς συνδέσμου μεταξύ 
του πολίτη της Ένωσης που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και επιθυμεί να έχει πρόσβαση 
σε συγκεκριμένη κοινωνική παροχή και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ως προϋπόθεση 
για την πρόσβαση αυτή. 

Στην παρούσα υπόθεση, ο απαιτούμενος αυτός σύνδεσμος είναι ο βαθμός ένταξης στην 
(βρετανική) κοινωνία με τη μορφή κατοικίας. Η επιλογή μιας χώρας ως ταξιδιωτικού 
προορισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής σύνδεσμος για να υποστηριχθεί ότι η χώρα 
πρέπει να παρέχει ένα μέτρο κοινωνικής ένταξης σε έναν ηλικιωμένο πολίτη ο οποίος 
ταξιδεύει στη χώρα ως τουρίστας. 

Η δυνατότητα ηλικιωμένων πολιτών που δεν κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά 
επισκέπτονται τη χώρα για λόγους αναψυχής να επωφελούνται από την έκπτωση εισιτηρίων 
δεν θα είναι συμβατή με την ανάγκη για εξασφάλιση κοινωνικής ένταξης, πράγμα που 
αποτελεί τον σκοπό της συγκεκριμένης κοινωνικής παροχής. Επιπλέον, δεδομένων των 
περιορισμένων πόρων που διατίθενται για τη χρηματοδότηση μειωμένων εισιτηρίων, αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό των υφιστάμενων μειωμένων εισιτηρίων για 
δημοσιονομικούς λόγους.

Η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι η ανάλυσή της βασίζεται στην εικασία ότι η αναφέρουσα, 
όπως και η καταγγέλλουσα της οποίας την αναφορά εξέτασε η Επιτροπή, διαθέτει επαρκή 
μέσα κατά το ταξίδι της στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι η αναφέρουσα ταξιδεύει για λόγους 
αναψυχής. Εάν αυτό δεν ισχύει, το πόρισμα της εξέτασης μπορεί να είναι διαφορετικό.

Συμπέρασμα

Μετά την εξέταση των αιτιολογήσεων που υπέβαλαν οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου τον 
Απρίλιο του 2011, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα διαφοροποιημένα εισιτήρια 
λεωφορείων που ισχύουν για ηλικιωμένους κατοίκους και μη κατοίκους στο Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν συνιστούν έμμεση διάκριση λόγω εθνικότητας κατά την έννοια των άρθρων 18 
και 21 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.


