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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtóját egy turisztikai információs iroda arról tájékoztatta, hogy kizárólag a brit 
állampolgárok vehetnek igénybe az utazási költségekkel kapcsolatos bizonyos 
kedvezményeket. Véleménye szerint ez megkülönböztetést jelent.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

Az Európai Bizottság hasonló panaszt kapott az Egyesült Királyság autóbusz-közlekedési 
tarifái tekintetében tapasztalható állítólagos megkülönböztetésről is.

Az Európai Bizottság meg kívánja vizsgálni, hogy az ilyen gyakorlatok összhangban állnak-e 
az állampolgárságon alapuló (közvetlen vagy közvetett) megkülönböztetés tilalmának az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikke szerinti elvével.

Amint az az Európai Közösségek Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlatából következik, az 
állampolgárok és nem állampolgárok közötti egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályok nem 
csak az állampolgárság alapján történő nyílt megkülönböztetést tiltják, hanem annak összes 
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olyan rejtett formáját is, amely más megkülönböztető feltételek alkalmazásával azonos 
eredményre vezet. Igaz ez különösen az olyan intézkedésekre, melyek alapján a 
megkülönböztetés a lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely alapján történik, annyiban, 
hogy a követelmény főként más tagállamok állampolgárainak kárára működik, mivel a nem 
helyi lakosok az esetek többségében külföldiek.

Ezért a Bizottság felkérte az Egyesült Királyság hatóságait, hogy nyújtsanak további 
tájékoztatást az Egyesült Királyságban alkalmazott, nyugdíjasokra vonatkozó külön 
tömegközlekedési díjszabás tekintetében az autóbusszal utazókkal szemben tanúsított 
bánásmódról. A Bizottság konkrétan többek között olyan kérdéseket tett fel, hogy ki jogosult 
a csökkentett díjszabásra, milyen indokokkal tagadják meg az egyesült királyságbeli 
állampolgársággal nem rendelkező nyugdíjasoktól az ingyenes buszközlekedést, mik az 
alkalmazott megkülönböztető kritériumok okai, illetve mennyiben arányosak az intézkedések.

Következtetés

A Bizottság még a nyár beköszönte előtt várja az egyesült királyságbeli hatóságok válaszát, és 
ezen információk elemzését követően lesz abban a helyzetben, hogy részletes véleményt 
formáljon az egyesült királyságbeli helyzetről.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. szeptember 28.

A Bizottság vizsgálatot indított a buszközlekedési díjszabás tekintetében az Egyesült 
Királyságban állítólagosan alkalmazott, állampolgárságon alapuló megkülönböztetéssel 
kapcsolatban. A vizsgálat keretében az Egyesült Királyság hatóságai 2011 áprilisában 
részletesen bemutatták az Egyesült Királyság autóbusz-közlekedési díjszabását, kitérve 
különösen az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező, illetve lakóhellyel nem 
rendelkező polgárok esetében alkalmazott eltérő díjszabás kialakításának okaira. 

A Bizottság 2011. augusztus 23-án lezárta vizsgálatát. Jelenleg azon tanulmány eredményeire 
vár, amely elemzi az Egyesült Királyságban és Unió-szerte alkalmazott, potenciálisan 
megkülönböztető jellegű közlekedési díjpolitikákat. Célja az, hogy összehangolt és 
következetes megközelítésmódot alkalmazzon az összes hasonló és potenciálisan 
megkülönböztető jellegű esetben. Amennyiben a Bizottság megállapítja a 
megkülönböztetésmentesség elvének megsértését, kötelezettségszegési eljárást indít.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II.): 2014. február 28.

A Bizottság vizsgálata nyomán az Egyesült Királyság hatóságai kifejtették, hogy a 
díjkedvezmények (az Anglia, Wales, Észak-Írország vagy Skócia területén állandó lakhellyel 
rendelkező idős állampolgárok számára biztosított ingyenes utazás az említett területeken) az 
Egyesült Királyságban állandó lakóhellyel rendelkező nyugdíjasok társadalmi befogadását 
hivatottak szolgálni annak érdekében, hogy a kiszolgáltatott társadalmi csoportot alkotó 
nyugdíjasok hozzáférhessenek az alapvető szolgáltatásokhoz, és eljussanak a boltokba, 
családjukhoz és barátaikhoz, valamint egyéb létesítményekbe. A díjkedvezmény nem 
vonatkozik a turisztikai célú vagy a jármű történeti érdekessége miatt működtetett közlekedési 
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szolgáltatásokra, mivel ezek nem a társadalmi befogadás célkitűzésének megvalósítására 
irányulnának. Amennyiben az Egyesült Királyságba turistaként érkező, ott lakóhellyel nem 
rendelkező idős polgárok azonos díjkedvezményekben részesülhetnének, a többletkiadások 
fedezése érdekében csökkenteni kellene a meglévő kedvezmények mértékét.

A Bizottság utal arra, hogy az Európai Bíróság szociális kedvezményekkel kapcsolatos 
ítélkezési gyakorlata szerint a tagállamok a kedvezményben való részesülés előfeltételeként 
megkívánhatják, hogy létezzen elegendő kapcsolat az adott szociális kedvezményben 
részesülni kívánó, más tagállamból származó uniós polgár és az érintett tagállam között. 

A szóban forgó ügyben a megkívánt kapcsolat a lakóhely formájában a (brit) társadalomba 
történő beilleszkedés. Az, hogy valaki valamely országot üdülési célpontként választ, nem 
tekinthető elegendő olyan kapcsolatnak, amely alátámasztaná, hogy az országnak a turistaként 
odalátogató idős polgár számára a társadalmi beilleszkedést szolgáló intézkedéseket kell 
kínálnia. 

Az Egyesült Királyságba szabadidő eltöltése céljából érkező, lakóhellyel nem rendelkező 
polgárok díjkedvezményben részesítése nem lenne összeegyeztethető a szóban forgó szociális 
kedvezmény céljának, a társadalmi befogadás biztosításának szükségességével. Emellett – a 
díjkedvezmények finanszírozására rendelkezésre álló források korlátozott voltára tekintettel –
ez a meglévő kedvezmények költségvetési okokból történő csökkentéséhez vezethetne.

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a fenti elemzés azon a feltételezésen alapul, hogy a 
petíció benyújtója – a Bizottság által vizsgált ügy panaszosának esetéhez hasonlóan – egyesült 
királyságbeli utazásakor elegendő forrással rendelkezett, és az utazás szabadidős célokat 
szolgált. Amennyiben más helyzet állt fenn, adott esetben más megállapításokra lehetne jutni.

Következtetés

Az Egyesült Királyság hatóságai által 2011 áprilisában előterjesztett indokolás értékelése 
alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az Egyesült Királyságban lakóhellyel 
rendelkező, illetve nem rendelkező időskorúak esetében az autóbusz-közlekedésben 
alkalmazott eltérő díjszabás nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. 
cikke, illetve 21. cikkének (1) bekezdése értelmében vett, állampolgárságon alapuló közvetett 
megkülönböztetésnek.


