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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1333/2010 dėl tariamos diskriminacijos tarp Jungtinės 
Karalystės ir kitų ES piliečių, kurią pateikė Maltos pilietė Christine Pace

1. Peticijos santrauka

Turizmo informacijos biuras peticijos pateikėją informavo, kad esama tam tikrų lengvatų 
transporto išlaidų atžvilgiu, tačiau jos taikomos tik Jungtinės Karalystės piliečiams. Ji mano, 
kad tai diskriminacija.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Europos Komisija gavo panašų skundą dėl tariamos diskriminacijos, susijusios su JK 
taikoma autobusų transporto kainų sistema.

Europos Komisija išnagrinės, ar tokia praktika atitinka nediskriminavimo (tiesioginio ar 
netiesioginio) dėl pilietybės principą, įtvirtintą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
18 straipsnyje.

Kaip nurodė Europos Bendrijų Teisingumo Teismas, vienodo piliečių ir ne piliečių vertinimo 
taisyklė draudžia ne tik atvirą diskriminaciją dėl pilietybės, bet ir visas paslėptas 
diskriminacijos formas, kurios, taikant kitus atskyrimo kriterijus, sukelia tokias pačias 
pasekmes. Tai ypač taikytina priemonėms, pagal kurias daromas skirtumas remiantis 
gyvenamąja vieta arba įprastine gyvenamąja vieta, nes toks reikalavimas visų pirma 
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nenaudingas kitų valstybių narių piliečiams – kitose valstybėse gyvenantys asmenys daugeliu 
atveju yra užsieniečiai.

Todėl Komisija paprašė JK valdžios institucijų pateikti daugiau informacijos apie tai, kaip 
elgiamasi su autobusų keleiviais taikant specialius įkainius pensininkams JK keleivių 
transporte. Visų pirma Komisija pateikė klausimus dėl to, kam taikytini sumažinti įkainiai, 
kokiu pagrindu JK pilietybės neturintys pensininkai negali nemokamai naudotis autobusų 
transportu, kokie yra bet kokių skirtingų kriterijų taikymo motyvai, taip pat pateiktas 
klausimas dėl priemonių proporcingumo ir kiti klausimai.

Išvada

Iki vasaros pradžios Komisija tikisi gauti JK valdžios institucijų atsakymus; išnagrinėjusi šią 
informaciją, ji galės pateikti išsamią nuomonę dėl padėties JK.“

4. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2012 m. rugsėjo 28 d.

„Komisija pradėjo tyrimą dėl tariamos diskriminacijos, susijusios su transporto įkainių 
taikymu JK atsižvelgiant į pilietybę. Reaguodamos į šį tyrimą 2011 m. balandį JK institucijos 
išsamiai paaiškino JK taikomą autobusų bilietų kainų sistemą ir nurodė skirtingų įkainių 
taikymo pensininkams atsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą priežastis. 

2011 m. rugpjūčio 23 d. Komisija užbaigė savo tyrimą. Šiuo metu laukiama tyrimo, kuriame 
buvo nagrinėjama galimai diskriminuojanti transporto įkainių politika JK ir visoje ES, 
rezultatų. Jos tikslas – laikytis koordinuotos ir nuoseklios pozicijos nagrinėjant visus panašius 
ir galimai diskriminuojančius atvejus. Jeigu Komisija nustatys, kad buvo pažeistas 
nediskriminavimo principas, pradės pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.“

5. Komisijos atsakymas (II), gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Komisijai atliekant tyrimą JK valdžios institucijos paaiškino, kad nuolaidos bilietams 
(nemokamas transportas vyresnio amžiaus piliečiams, kurių pagrindinė gyvenamoji vieta yra 
Anglija, Velsas, Šiaurės Airija arba Škotija) siūlomos siekiant užtikrinti pensininkų, kurie 
nuolatos gyvena JK, socialinę įtrauktį, kad pensininkai, kurie yra pažeidžiama visuomenės 
grupė, galėtų naudotis pagrindinėmis paslaugomis, parduotuvėmis, lankyti šeimą ir draugus, 
taip pat naudotis kitomis galimybėmis. Transporto paslaugų, kurios teikiamos turizmo tikslais 
arba dėl to, kad transporto priemonė yra įdomi istoriniu požiūriu, srityje tokios nuolaidos 
bilietams netaikomos, nes jomis nebūtų prisidedama prie socialinės įtraukties tikslo siekimo. 
Jei JK negyvenantiems vyresnio amžiaus piliečiams, kurie atvyko į šalį kaip turistai, būtų 
leidžiama naudotis tomis pačiomis nuolaidomis bilietams, tai reikštų, kad taikomos nuolaidos 
bilietams turėtų būti sumažintos siekiant padengti papildomas išlaidas.

Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika dėl 
socialinių lengvatų leidžia valstybėms narėms reikalauti, kad kaip išankstinė naudojimosi 
socialinėmis lengvatomis sąlyga egzistuotų pakankama ES piliečių, kilusių iš kitos valstybės 
narės ir pageidaujančių pasinaudoti atitinkamomis socialinėmis lengvatomis, ir susijusios 
valstybės narės sąsaja. 
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Nagrinėjamu atveju tokia reikalaujama sąsaja yra integracijos į [britų] visuomenę lygis, 
atsižvelgiant į gyvenamąją vietą. Šalies kaip atostogų vietos pasirinkimas negali būti laikomas 
pakankama sąsaja, kad būtų galima tvirtinti, jog šalis turi taikyti socialinės įtraukties 
priemones vyresnio amžiaus piliečiams, kurie atvyksta į šalį kaip turistai. 

Jei JK negyvenantiems vyresnio amžiaus piliečiams, kurie atvyko į JK praleisti laisvalaikį, 
būtų leidžiama pasinaudoti bilietų nuolaidomis, tai nebūtų suderinama su būtinybe užtikrinti 
socialinę įtrauktį, kuri yra atitinkamo socialinio įkainio tikslas. Be to, atsižvelgiant į tai, kad 
bilietų kainų sumažinimo finansavimui turimi riboti ištekliai, dėl biudžeto suvaržymų galėtų 
būti apribotas dabartinis bilietų kainų sumažinimas.

Komisija norėtų pabrėžti, kad jos analizė paremta prielaida, kad peticijos pateikėja, panašiai, 
kaip skundo pateikėjas, kurio atvejį Komisija analizavo, keliaudama į Jungtinę Karalystę turi 
pakankamai išteklių ir kad peticijos pateikėjos kelionės tikslas buvo praleisti laisvalaikį. Jei 
aplinkybės yra kitokios, Komisijos analizės rezultatai gali skirtis.

Išvada

Įvertinusi pagrindimą, kurį 2011 m. balandžio mėn. pateikė JK valdžios institucijos, Komisija 
padarė išvadą, kad skirtingos autobusų bilietų kainos JK gyvenantiems vyresnio amžiaus 
asmenims ir JK negyvenantiems vyresnio amžiaus asmenims nereiškia netiesioginės 
diskriminacijos dėl pilietybės pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18 straipsnį ir 21 
straipsnio 1 dalį.“


