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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0686/2012 af Enrique González Blanco, spansk statsborger, om den 
offentlige bustransports tilgængelighed i Madrid-kommune

1. Sammendrag

Andrageren forklarer, at han lider af sygdommen muskeldystrofi (dystrophia musculorum) og 
er erklæret 80 % invalid. Han klager over, at de regionale myndigheder i Madrid har fortolket 
direktiv 2001/85/EF (om særlige bestemmelser for køretøjer, der anvendes til 
personbefordring og har flere end otte siddepladser ud over førerens plads, som ændret) på en 
sådan måde, at det tilsidesætter handicappede personers rettigheder. Andrageren forklarer, at 
der i medfør af ovennævnte direktiv er vedtaget og gennemført tre retsakter i Madrid, som har 
medført store vanskeligheder i forbindelse med brugen af offentlig bustransport i byer og 
forstæder for handicappede personer. Andrageren ønsker, at den fortolkning, som 
myndighederne i Madrid har foretaget af direktiv 2001/85/EF, revideres af Europa-
Parlamentet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

I det af andrageren nævnte direktiv 2001/85/EF beskrives harmoniserede tekniske forskrifter 
for typegodkendelse og efterfølgende markedsføring af nye busser. Direktivet skal overholdes 
i forbindelse med salg af alle nye busser i EU fra den 29. oktober 2011. 

I medfør af artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/85/EF skal alle bybusser være tilgængelige for 
bevægelseshæmmede passagerer, herunder kørestolsbrugere. Der skal være mindst én plads til 
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en kørestolsbruger, så han/hun kan befordres, mens vedkommende sidder i sin kørestol. Der 
skal også være anbragt et specifikt piktogram i nærheden af den forbeholdte plads. Endelig 
kan der bruges klapsæder på kørestolspladsen, men hvis en del af et klapsæde berører et 
kørestolsområde, der er i brug, skal der på sådanne sæder eller i nærheden af dem være et skilt 
med følgende tekst: "Overlad venligst denne plads til en kørestolsbruger". Hensigten med 
lovgivningen er derfor klart at give kørestolsbrugere prioritet til at bruge den forbeholdte 
plads i bybusser.

Direktiv 2001/85/EF omfatter kun typegodkendelse af køretøjer. Medlemsstaternes 
forpligtelser i denne lovgivning vedrører udstedelse og godkendelse af typegodkendelse af 
busser. Det omfatter ikke de specifikke trafikregler, der bør tilpasses trafikken i landet. Dette 
henhører under national lovgivning. Denne lovgivning forhindrer derfor ikke, at 
medlemsstaterne (i dette tilfælde Spanien) i deres trafikregler kan tillade, at andre busbrugere 
kan benytte kørestolspladsen (f.eks. passagerer med barnevogne). Af ovenstående fremgår det 
dog tydeligt, at hensigten med lovgivningen er at give kørestolsbrugere prioritet til at bruge 
den forbeholdte plads i bybusser.

Det skal bemærkes, at det inden den 29. oktober 2011 stadig var muligt at sælge busser, der 
ikke opfylder det harmoniserede krav om tilgængelighed anført i direktiv 2001/85/EF. 
Forholdene vedrørende bybussernes tilgængelighed vil derfor forbedres i takt med, at 
vognparken fornyes.

Med henblik på at forbedre tilgængelighedsforholdene for barnevogne i busser, uden at det 
går ud over kørestolsbrugernes adgangsforhold, har Kommissionen for nylig foreslået 
medlemsstaterne, at der oprettes yderligere et forbeholdt sted til barnevogne ud over 
kørestolspladsen i bybusser. Medlemsstaterne støtter imidlertid endnu ikke forslaget.

Endelig har Kommissionen ikke kompetence til direkte at behandle klager om 
forskelsbehandling, selv om det er på grundlag af europæisk lovgivning, der senere er indføjet 
i national lovgivning. Nationale myndigheder har ansvaret for at anvende den nationale 
lovgivning i individuelle sager. Nationale domstole har beføjelse til at sikre, at borgernes 
rettigheder overholdes fuldt ud med mulighed for at anmode om en præjudiciel afgørelse fra 
Domstolen.

Konklusion

Trafikregler, især vedrørende prioriteret adgang til bybusser, hører under medlemsstaternes 
ansvar, også selv om det står klart for Kommissionens tjenestegrene, at direktiv 2001/85/EF 
om typegodkendelser af busser giver prioritet til kørestolsbrugere, for så vidt angår adgang til 
deres forbeholdte plads i bybusser. Kommissionen vil fortsætte drøftelserne med 
medlemsstaterne om en eventuel yderligere forbeholdt plads til barnevogne. 
Behandling af klager om forskelsbehandling henhører under de nationale myndigheders 
ansvar.


