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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0686/2012, внесена от Enrique González Blanco, с испанско 
гражданство, относно достъпността на обществения автобусен транспорт в 
община Мадрид

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява, че е човек, който страда от заболяването мускулна 
дистрофия, удостоверено със степен на увреждане 80 %. Той разкрива, че регионалните 
органи на Мадрид са изтълкували европейската Директива 2001/85/ЕО (относно 
специални изисквания по отношение на използваните за превоз на пътници превозни 
средства с повече от осем места за сядане без мястото на водача; с измененията) по 
начин, който нарушава правата на хората с увреждания. Вносителят на петицията 
обяснява, че съгласно гореспоменатата директива, в Мадрид са били приети и 
приложени три правни текста, които са създали големи трудности в използването на 
обществения градски и междуградски автобусен транспорт от хората с увреждания. 
Вносителят на петицията би желал тълкуването на Директива 2001/85/ЕО от органите в 
Мадрид да бъде преразгледано от Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Директива 2001/85/ЕО, посочена от вносителя на петицията, определя хармонизирани 
технически предписания относно одобрението на типа и последващото предлагане на 
пазара на нови градски и междуградски автобуси. Прилагането на тази директива е 
задължително при продажбата на всички нови автобуси в рамките на ЕС, считано от 29 
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октомври 2011 г. 

Съгласно член 3, параграф 1 от Директива 2001/85/ЕО всички градски автобуси трябва 
да бъдат достъпни за пътниците с ограничена подвижност, включително ползвателите 
на инвалидни колички. Трябва да бъде предвидено най-малко едно място за ползвател 
на инвалидна количка, така че той да може да пътува седнал в инвалидната си количка. 
Следва да се постави също така определена пиктограма в близост до определеното 
място. Накрая, в пространството, отредено за ползватели на инвалидни колички, могат 
да бъдат използвани сгъваеми седалки, но в случай че при употреба те навлизат в това 
пространство, следва върху тях или в близост до тях да бъде поставен знак, който 
гласи: „Моля, освободете пространството за ползватели на инвалидни колички“. 
Следователно става ясно, че целта на законодателството е да се даде приоритет на 
ползвателите на инвалидни колички при използването на отреденото за тях място в 
градските автобуси.

Директива 2011/85/ЕО обхваща единствено одобрението на типа на превозните 
средства. Задълженията на държавите членки, произтичащи от това законодателство, се 
отнасят до издаването и приемането на одобренията на типа на автобусите. 
Директивата не обхваща конкретните правила на движение по пътищата, които следва 
да бъдат пригодени към страната, в която се осъществява движението. Те попадат в 
обхвата на националното право. Следователно, това законодателство не възпрепятства 
държавите членки (т.е. Испания) да разрешат, съгласно техните правила на движението 
по пътищата, използването на отреденото пространство за ползватели на инвалидни 
колички от други ползватели на обществения автобусен транспорт (т.е. пътници с 
детски колички). Въпреки това, от гореспоменатото става ясно, че целта на 
законодателството е да се даде приоритет на ползвателите на инвалидни колички при 
използването на отреденото за тях място в градските автобуси.

Следва да се припомни, че преди 29 октомври 2011 г .  все още беше възможна 
продажбата на автобуси, които не отговарят на хармонизираните изисквания относно 
достъпността, заложени в Директива 2011/85/ЕО. Поради тази причина, достъпността 
на градските автобуси се подобрява при подновяване на автомобилния парк.

Освен това, за да се подобри достъпът на детските колички до автобусите без да се 
възпрепятства достъпът на ползвателите на инвалидни колички, Комисията наскоро 
предложи на държавите членки да въведат изискване за допълнително пространство за 
детски колички, освен пространството, отредено за инвалидни колички. До настоящия 
момент обаче държавите членки не са подкрепили това предложение.

В заключение, Комисията не разполага с правомощия, за да предприеме преки мерки 
относно каквито и да било жалби за дискриминация, дори и ако се основават на 
европейското право, в последствие транспонирано в национално право. Националните 
органи са отговорни за прилагането на националното право по отношение на отделни 
случаи. Националните съдилища разполагат с правомощия, за да гарантират, че правата 
на гражданите се спазват надлежно, като могат да отправят преюдициално запитване 
към Съда на Европейския съюз.

Заключение
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Правилата за движение по пътищата, по-конкретно по отношение на приоритетния 
достъп до градските автобуси, попадат в сферата на компетентност на държавите 
членки, въпреки че за службите на Комисията е ясно, че Директива 2001/85/ЕО относно 
одобрението на типа на градските и междуградските автобуси дава приоритет на 
ползвателите на инвалидни колички за достъп до отреденото за тях пространство в 
градските автобуси. Комисията ще продължи да обсъжда с държавите членки 
възможното въвеждане на изискване за допълнително пространство, отредено за детски 
колички. 
Предприемането на мерки относно жалбите за дискриминация попада в сферата на 
компетентност на националните органи.


