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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1333/2010, adresată de Christine Pace, de cetățenie malteză, privind 
aparenta discriminare între cetățenii Regatului Unit și alți cetățeni europeni

1. Rezumatul petiției

Petiționara a fost informată de către un birou de informații turistice în legătură cu faptul că 
există anumite concesii pentru cheltuielile de transport, dar numai pentru cetățenii britanici. 
Ea consideră că acest lucru este discriminatoriu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Comisia Europeană a primit o plângere similară referitoare la o presupusă discriminare în 
ceea ce privește tarifele pentru transportul cu autobuzul în Regatul Unit.

Comisia Europeană intenționează să analizeze dacă aceste practici respectă principiul 
nediscriminării (directe sau indirecte) pe motiv de naționalitate, astfel cum este prevăzut la 
articolul 18 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

După cum a susținut în mod constant Curtea de Justiție a Uniunii Europene, normele privind 
egalitatea de tratament între resortisanți și persoanele care nu sunt resortisanți interzic nu 
numai discriminările evidente întemeiate pe naționalitate, ci și orice forme disimulate de 
discriminare care, prin aplicarea altor criterii de diferențiere, conduc la același rezultat. 
Această situație este valabilă în special în cazul unei măsuri pe baza căreia se face o distincție 



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

RO

bazată pe criteriul reședinței sau al reședinței obișnuite, prin faptul că acest criteriu riscă să 
acționeze în principal în defavoarea resortisanților altor state membre, având în vedere că 
persoanele care nu sunt resortisanți sunt cel mai adesea străini.

În consecință, Comisia a solicitat autorităților britanice să ofere informații suplimentare 
referitoare la modul în care sunt tratate persoanele care călătoresc cu autobuzul în ceea ce 
privește tarifele speciale aplicabile pensionarilor în transportul britanic de călători. În special, 
Comisia a adresat întrebări referitoare la persoanele eligibile pentru tarife reduse, la motivele 
pentru care pensionarii care nu au cetățenie britanică nu au dreptul la transport gratuit cu 
autobuzul, la temeiurile pentru utilizarea oricăror criterii de diferențiere și la 
proporționalitatea măsurilor, printre altele.

Concluzie

Comisia așteaptă un răspuns de la autoritățile britanice până în vară și va fi în măsură să 
furnizeze un aviz detaliat privind situația din Regatul Unit după analizarea acestor informații.

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 28 septembrie 2012

Comisia a deschis o anchetă pentru a investiga presupusa discriminare pe baza naționalității în 
ceea ce privește tarifele pentru transportul cu autobuzul în Regatul Unit. În cadrul acestei 
anchete, în aprilie 2011, autoritățile Regatului Unit au explicat în mod detaliat sistemul de 
taxare pentru autobuzele din Regatul Unit, și în special motivele pentru stabilirea unor tarife 
diferențiale pentru cetățenii vârstnici rezidenți și nerezidenți. 

Comisia a finalizat ancheta la 23 august 2011. În prezent, se așteaptă rezultatele studiului care 
analizează potențialele politici discriminatorii în ceea ce privește tarifele pentru transport în 
Regatul Unit și în întreaga Uniune Europeană. Studiul urmărește să adopte o abordare 
coordonată și coerentă cu privire la toate cazurile similare și potențiale de discriminare. În 
cazul în care va constata o încălcare a principiului nediscriminării, Comisia va iniția o 
procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

5. Răspunsul Comisiei (II), primit la 28 februarie 2014.

Ca urmare a anchetei efectuate de Comisie, autoritățile britanice au declarat că concesiile 
pentru bilete (transport gratuit pentru persoanele în vârstă cu reședința principală în Anglia, 
Țara Galilor, Irlanda sau Scoția) sunt oferite cu scopul incluziunii pensionarilor care au 
reședința permanentă în Marea Britanie, astfel încât pensionarii, ca grup vulnerabil al 
societății, să poată avea acces la servicii esențiale, magazine, familie și prieteni, precum și la 
alte servicii. Serviciile de transport efectuate în scopuri turistice sau pentru importanța istorică 
a mijlocului de transport sunt excluse de la astfel de concesii pentru bilete, întrucât nu servesc 
scopului incluziunii sociale. A permite cetățenilor vârstnici nerezidenți care au venit în Marea 
Britanie ca turiști să beneficieze de aceleași concesii la bilete ar însemna reducerea concesiilor 
disponibile pentru a acoperi costurile suplimentare.

Comisia observă că jurisprudența Curții Europene de Justiție privind avantajele sociale 
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permite statelor membre să solicite existența unei legături suficiente între cetățeanul Uniunii 
provenind din alt stat membru care dorește să primească acces la avantajele sociale în 
chestiune și statul membru respectiv, drept premiză pentru garantarea accesului. 

În cazul de față, o astfel de legătură este gradul de integrare in societatea britanică, sub formă 
de reședință. Alegerea unei țări ca destinație de vacanță nu poate fi considerată drept o 
legătură suficientă pentru a susține că o țară trebuie să ofere măsuri de incluziune socială unui 
cetățean în vârstă care călătorește ca turist.

A permite cetățenilor în vârstă nerezidenți care au venit în Marea Britanie în vacanță să 
beneficieze de reducerea costurilor de transport nu ar fi compatibil cu necesitatea de a asigura 
incluziunea socială, acesta fiind scopul tarifelor sociale în cauză. Mai mult, din perspectiva 
resurselor limitate disponibile pentru finanțarea reducerilor pentru bilete, acest lucru ar putea 
conduce la o limitare a reducerilor existente pentru bilete din motive bugetare.

Comisia dorește să sublinieze că analiza sa are la bază prezumția că petiționara, în mod 
similar cu reclamanta al cărei caz a fost analizat, dispune de mijloace suficiente dacă 
călătorește în Marea Britanie și că petiționara a călătorit în scopuri de agrement. În caz 
contrar, rezultatul analizei ar putea fi diferit.

Concluzie

În urma evaluării justificărilor prezentate de autoritățile britanice în aprilie 2011, Comisia a 
ajuns la concluzia că tarifele diferite la biletele de autobuz oferite rezidenților și nerezidenților 
vârstnici în Marea Britanie nu constituie discriminare indirectă bazată pe cetățenie în temeiul 
articolului 18 și articolului 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.


