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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1333/2010 którą złożyła Christine Pace (Malta), w sprawie rzekomej 
dyskryminacji obywateli UE w stosunku do obywateli Wielkiej Brytanii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję została poinformowana w punkcie informacji turystycznej, że dostępne są 
pewne zniżki na opłaty za transport, ale wyłącznie dla obywateli Wielkiej Brytanii. Uważa 
ona, że taki stan rzeczy jest dyskryminujący.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Komisja Europejska otrzymała podobną skargę dotyczącą domniemanej dyskryminacji 
w związku z opłatami za transport autobusowy w Wielkiej Brytanii.

Komisja Europejska zamierza zbadać, czy takie praktyki są zgodne z zasadą niedyskryminacji 
(bezpośredniej lub pośredniej) ze względu na przynależność państwową, zapisaną w art. 18 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Jak konsekwentnie orzekał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przepisy dotyczące 
równego traktowania obywateli i cudzoziemców zakazują nie tylko jawnej dyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową, lecz także wszelkich ukrytych form dyskryminacji, 
które, w oparciu o stosowanie innych kryteriów rozróżniania, prowadzą do tego samego 
rezultatu. Stwierdzenie to jest szczególnie prawdziwe w odniesieniu do środka, na mocy 



PE464.878v03-00 2/3 CM\1022147PL.doc

PL

którego wprowadza się rozróżnienie na podstawie miejsca pobytu lub zwykłego miejsca 
pobytu, o ile wymóg ten może funkcjonować głównie ze szkodą dla obywateli innych państw 
członkowskich, ponieważ osoby niebędące rezydentami to w większości przypadków 
cudzoziemcy.

Dlatego Komisja wystąpiła do władz brytyjskich o przekazanie dalszych informacji na temat 
sposobu traktowania pasażerów autobusów w odniesieniu do opłat specjalnych dla emerytów 
i rencistów w ramach brytyjskiego transportu pasażerskiego. Komisja w szczególności zadała 
pytania między innymi na temat tego, kto kwalifikuje się do objęcia obniżonymi opłatami, 
jakie jest uzasadnienie odmowy świadczenia bezpłatnych usług transportu autobusowego 
emerytom i rencistom nieposiadającym obywatelstwa brytyjskiego, jaka jest podstawa 
stosowania jakichkolwiek kryteriów rozróżniających oraz proporcjonalność takich środków.

Wniosek

Komisja spodziewa się, że do lata otrzyma odpowiedź władz brytyjskich i będzie w stanie 
przedstawić szczegółową opinię na temat sytuacji w Wielkiej Brytanii po przeanalizowaniu 
takich informacji.

4. Odpowiedź Komisji (REV.) otrzymana dnia 28 września 2012 r.

Komisja wszczęła dochodzenie w celu zbadania domniemanej dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową w odniesieniu do opłat za transport autobusowy w Wielkiej 
Brytanii. W ramach tego dochodzenia w kwietniu 2011 r. władze Wielkiej Brytanii 
szczegółowo wyjaśniły jak funkcjonuje brytyjski system opłat autobusowych, a zwłaszcza 
powody, dla których istnieją różne opłaty dla starszych obywateli rezydentów 
i nierezydentów. 

Komisja zakończyła dochodzenie 23 sierpnia 2011 r. Aktualnie oczekuje na wyniki badania 
analizującego potencjalnie dyskryminującą politykę opłat za transport w Wielkiej Brytanii i 
w całej UE. Jej celem jest przyjęcie skoordynowanego i spójnego podejścia w odniesieniu do 
wszystkich podobnych i potencjalnie dyskryminujących przypadków. Jeśli Komisja stwierdzi 
naruszenie zasady niedyskryminacji wszczęte zostanie postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego.

5. Odpowiedź Komisji (II) otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Po przeprowadzonym przez Komisję dochodzeniu władze Wielkiej Brytanii wyjaśniły, że 
bilety ulgowe (bezpłatny przejazd dla starszych obywateli, których głównym miejscem 
pobytu jest Anglia, Walia, Irlandia Północna lub Szkocja, w obrębie tych obszarów) są 
oferowane w celu społecznej integracji emerytów, którzy na stałe przebywają w Wielkiej 
Brytanii, tak aby emeryci, jako słabsza grupa społeczna, mieli dostęp do podstawowych 
usług, sklepów, rodziny i przyjaciół, itp. Usługi transportowe, których celem jest obsługa 
turystów lub które wykorzystują pojazdy, które mają walory historyczne, są wyłączone z ulg, 
gdyż nie spełniają wyznaczonego celu, jakim jest integracja społeczna. Umożliwienie 
starszym obywatelom nie będącym rezydentami, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii 
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w celach turystycznych, korzystania z takich samych ulg oznaczałoby, że dostępne ulgi 
musiałyby ulec redukcji, aby pokryć dodatkowe koszty.

Komisja stwierdza, że orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w kwestii 
przywilejów socjalnych umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie, jako warunku 
wstępnego skorzystania z przywileju, wymogu udowodnienia wystarczającego związku 
między obywatelem Unii pochodzącym z innego państwa członkowskiego, który chciałby 
korzystać z danego przywileju socjalnego, a danym państwem członkowskim. 

W tym przypadku takim wymogiem jest stopień integracji z [brytyjskim] społeczeństwem, 
czyli bycie rezydentem. Wybór danego kraju jako celu wyjazdu wakacyjnego nie może zostać 
uznany za wystarczający związek uzasadniający zastosowanie wobec starszego obywatela 
przebywającego w danym kraju jako turysta działań z zakresu integracji społecznej. 

Umożliwienie starszym obywatelom nie będącym rezydentami, którzy przyjeżdżają do 
Wielkiej Brytanii w celach wypoczynkowych, korzystania z biletów ulgowych nie byłoby 
zgodne z koniecznością zapewnienia integracji społecznej, która jest celem przedmiotowej 
zniżki socjalnej. Ponadto z uwagi na ograniczone dostępne zasoby na finansowanie ulg 
biletowych mogłoby to doprowadzić do ograniczenia zakresu istniejących ulg z powodów 
budżetowych.

Komisja chciałaby podkreślić, że jej analiza opiera się na założeniu, że składająca petycję 
posiada, podobnie jak osoba składająca skargę, którą analizowała Komisja, wystarczające 
środki na podróż do Wielkiej Brytanii oraz że składająca petycję podróżowała w celach 
rekreacyjnych. Jeśli tak nie było, wynik tej analizy mógłby ulec zmianie.

Wniosek

Po ocenie wyjaśnień przedłożonych przez władze Wielkiej Brytanii w kwietniu 2011 r. 
Komisja doszła do wniosku, że różnica w opłatach za przejazd autobusem wnoszonych przez 
osoby starsze rezydujące w Wielkiej Brytanii i nie będące rezydentami nie stanowi 
dyskryminacji pośredniej ze względu na przynależność państwową w rozumieniu art. 18 i 
art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


