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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1333/2010, ktorú predkladá Christine Pace, maltská štátna občianka, 
o zjavnom diskriminačnom rozlišovaní medzi občanmi Spojeného kráľovstva 
a ostatnými európskymi občanmi

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície sa v turistickej informačnej kancelárii dozvedela, že sú k dispozícii 
určité výhody, pokiaľ ide o náklady na dopravu, ale len pre britských občanov. Považuje to za 
diskriminačné.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 9. februára 2011. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 6. mája 2011

Európskej komisii bola doručená podobná sťažnosť týkajúca sa údajného diskriminačného 
rozlišovania, pokiaľ ide o sadzby v autobusovej doprave v Spojenom kráľovstve.

Európska komisia chce preskúmať, či sú tieto postupy v súlade so zásadou nediskriminácie 
(priamej alebo nepriamej) na základe národnosti stanovenej v článku 18 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev pravidlá týkajúce sa 
rovnakého zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi a cudzími štátnymi príslušníkmi zakazujú 
nielen zjavnú diskrimináciu na základe národnosti, ale aj skryté formy diskriminácie, ktoré 
uplatnením iných rozlišovacích kritérií vedú k rovnakému výsledku. To platí najmä v prípade 
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opatrenia, podľa ktorého je rozlišovanie na základe bydliska alebo obvyklého pobytu v tom, 
že požiadavka sa povinne uplatňuje hlavne na úkor štátnych príslušníkov iných členských 
štátov, lebo osoby, ktoré nemajú v krajine bydlisko, sú vo väčšine prípadov cudzinci.

Komisia preto požiadala orgány Spojeného kráľovstva o ďalšie informácie týkajúce sa 
zaobchádzania s cestujúcimi v autobusovej doprave, pokiaľ ide o osobitné sadzby pre 
dôchodcov v osobnej doprave v Spojenom kráľovstve. Komisia sa okrem iného sa snažila 
získať informácie najmä o tom, kto má nárok na znížené sadzby, o dôvode zamietnutia 
bezplatnej autobusovej dopravy dôchodcom, ktorí nie sú britskými štátnymi príslušníkmi, o 
dôvodoch všetkých používaných rozlišovacích kritérií a primeranosti opatrení.

Záver

Komisia očakáva doručenie odpovede orgánov Spojeného kráľovstva do leta a po analýze 
týchto informácií bude môcť poskytnúť podrobné stanovisko k situácii v Spojenom 
kráľovstve.

4. Revidovaná odpoveď Komisie doručená 28. septembra 2012.

Európska komisia požiadala o informácie s cieľom vyšetriť údajnú diskrimináciu na základe 
štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o sadzby v autobusovej doprave v Spojenom kráľovstve. V 
rámci tohto vyšetrovania orgány Spojeného kráľovstva v apríli 2011 podrobne vysvetlili 
systém cestovného v autobusovej doprave v Spojenom kráľovstve, a najmä dôvody zavedenia 
rozdielneho cestovného pre starších občanov, ktorí majú v krajine bydlisko, a tých, ktorí 
bydlisko v krajine nemajú. 

Komisia ukončila svoje vyšetrovanie 23. augusta 2011. V súčasnosti čaká na výsledky štúdie, 
ktorá analyzuje potenciálne diskriminačnú politiku v oblasti sadzieb v doprave v Spojenom 
kráľovstve a v rámci EÚ.
Jej cieľom je prijať koordinovaný a jednotný prístup v súvislosti so všetkými podobnými a 
potenciálne diskriminačnými prípadmi.
Ak Komisia zistí porušenie zásady nediskriminácie, začne konanie o porušení povinnosti.

5. Odpoveď Komisie (II) doručená 28. februára 2014

V nadväznosti na vyšetrovanie Komisie orgány Spojeného kráľovstva vysvetlili, že výhody, 
pokiaľ ide o cestovné (bezplatné cestovné poskytované starším občanom, ktorí majú hlavné 
bydlisko v Anglicku, vo Walese, v Severnom Írsku alebo v Škótsku, v rámci týchto oblastí) sa 
poskytujú na účely sociálneho začlenenia dôchodcov, ktorí majú trvalé bydlisko v Spojenom 
kráľovstve, aby dôchodcovia, ako zraniteľná skupina spoločnosti, mali prístup k základným 
službám, do obchodov, k rodine a priateľom, ako aj do iných zariadení. Dopravné služby, 
ktoré sú prevádzkované na účely cestovného ruchu alebo z dôvodu historického záujmu 
vozidla, sú vylúčené z tejto úľavy v cestovnom, lebo nie sú určené na dosiahnutie cieľa 
sociálneho začlenenia. Umožnenie starším občanom, ktorí nemajú bydlisko v Spojenom 
kráľovstve a prišli do krajiny ako turisti, využívať rovnaké výhody, pokiaľ ide o cestovné, by 
znamenalo, že tieto výhody, ktoré sú k dispozícii, by sa museli obmedziť, aby sa pokryli 
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ďalšie náklady.

Komisia poznamenáva, že judikatúra Európskeho súdneho dvora týkajúca sa sociálnych 
výhod umožňuje členským štátom požadovať dostatočné prepojenie medzi občanmi Únie 
pochádzajúcich z iných členských štátov, ktorí chcú získať prístup k predmetným sociálnym 
výhodám a do príslušného členského štátu, ako podmienku tohto prístupu. 

V tomto prípade je toto požadované prepojenie stupňom začlenenia do [britskej] spoločnosti 
vo forme bydliska. Výber krajiny za miesto dovolenky nemožno považovať za dostatočné 
prepojenie na to, aby bolo možné tvrdiť, že krajina musí zabezpečiť opatrenia na sociálne 
začlenenie starších občanov, ktorí cestujú do krajiny ako turisti. 

Umožniť starším občanom, ktorí nemajú bydlisko v Spojenom kráľovstve a ktorí prišli do 
krajiny na účely voľného času, využívať zvýhodnené cestovné by nebolo v súlade s potrebou 
zabezpečenia sociálneho začlenenia, ktorá je cieľom príslušnej sociálnej sadzby. Navyše z 
hľadiska obmedzených zdrojov, ktoré sú k dispozícii na financovanie zvýhodnenia 
cestovného, by to viedlo k obmedzeniu existujúcich zvýhodnení cestovného z rozpočtových 
dôvodov.

Komisia chce zdôrazniť, že jej analýza vychádza z predpokladu, že predkladateľka petície, 
podobne ako sťažovateľ, ktorého prípad Komisia analyzovala, má dostatočné zdroje na cestu 
do Spojeného kráľovstva a že predkladateľka petície cestovala na účely voľného času. Ak by 
to tak nebolo, výsledok jej analýzy by sa mohol líšiť.

Záver

Na základe posúdenia odôvodnenia, ktoré v apríli 2011 predložili orgány Spojeného 
kráľovstva, Komisia dospela k záveru, že rozdielne cestovné poskytované starším občanom, 
ktorí majú v Spojenom kráľovstve bydlisko, a občanom, ktorí v krajine bydlisko nemajú, 
nepredstavuje nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti v zmysle článkov 18 a 
21 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


