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Θέμα: Αναφορά 0686/2012, του Enrique González Blanco, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την πρόσβαση στα λεωφορεία δημόσιας χρήσης στον δήμο της 
Μαδρίτης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εξηγεί ότι πάσχει από μυϊκή δυστροφία με πιστοποιημένο βαθμό αναπηρίας 
80%. Καταγγέλλει ότι οι περιφερειακές αρχές της Μαδρίτης έχουν ερμηνεύσει την 
ευρωπαϊκή οδηγία 2001/85/ΕΚ (περί ειδικών διατάξεων για οχήματα μεταφοράς επιβατών, 
άνω των οκτώ θέσεων εκτός της θέσεως του οδηγού, όπως τροποποιήθηκε) κατά τρόπο που 
παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών με αναπηρίες. Ο αναφέρων εξηγεί ότι, σύμφωνα με 
την ανωτέρω οδηγία, στη Μαδρίτη έχουν εγκριθεί και τεθεί σε ισχύ τρία νομικά κείμενα, η 
εφαρμογή των οποίων δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση των αστικών και υπεραστικών 
λεωφορείων από τα άτομα με αναπηρία. Ο αναφέρων θα επιθυμούσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να εξετάσει την ερμηνεία που έχουν προσδώσει οι αρχές της Μαδρίτης στην 
οδηγία 2001/85/ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Η οδηγία 2001/85/ΕΚ, την οποία μνημονεύει ο αναφέρων, θεσπίζει εναρμονισμένες τεχνικές 
προδιαγραφές για την έγκριση τύπου και τη συνακόλουθη κυκλοφορία στην αγορά νέων 
λεωφορείων και πούλμαν. Η εν λόγω οδηγία είναι υποχρεωτική για την πώληση όλων των 
νέων λεωφορείων στην ΕΕ από τις 29 Οκτωβρίου 2011. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/85/ΕΚ, όλα τα αστικά λεωφορεία 
πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα, περιλαμβανομένων 
και όσων χρησιμοποιούν αναπηρικά καρότσια. Πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον έναν χώρο
για έναν χρήστη αναπηρικού καροτσιού, που να του επιτρέπει να μετακινείται καθήμενος στο 
αναπηρικό του καρότσι. Πρέπει επίσης να τοποθετείται ειδικό εικονόγραμμα δίπλα στον 
ειδικό αυτό χώρο. Τέλος, στον χώρο για το αναπηρικό καρότσι μπορούν να χρησιμοποιούνται
πτυσσόμενα καθίσματα, σε περίπτωση όμως που προεξέχουν του συγκεκριμένου χώρου όταν 
χρησιμοποιούνται, τα καθίσματα αυτά θα πρέπει να φέρουν σήμα, επ’ αυτών ή δίπλα τους, με 
το εξής κείμενο: "Παρακαλείσθε να παραχωρείτε αυτόν τον χώρο σε άτομο που μετακινείται 
με αναπηρικό καρότσι". Συνεπώς, εμφανής πρόθεση της νομοθεσίας είναι να δώσει την
προτεραιότητα στους χρήστες αναπηρικών καροτσιών όσον αφορά τη χρήση των ειδικών 
αυτών χώρων στα αστικά λεωφορεία.

Η οδηγία 2001/85/ΕΚ καλύπτει μόνον την έγκριση τύπου των οχημάτων. Οι υποχρεώσεις
των κρατών μελών που απορρέουν από αυτή τη νομοθεσία σχετίζονται με την έκδοση και την 
αποδοχή εγκρίσεων για τα λεωφορεία. Δεν καλύπτει τους συγκεκριμένους κυκλοφοριακούς
κανόνες που πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στη χώρα κυκλοφορίας. Αυτοί εμπίπτουν στο
εθνικό δίκαιο. Συνεπώς, η συγκεκριμένη νομοθεσία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη (εν
προκειμένω την Ισπανία) να επιτρέπουν στους κυκλοφοριακούς τους κανόνες τη χρήση του
χώρου για αναπηρικά καρότσια από άλλους χρήστες του λεωφορείου (π.χ. τους επιβάτες με 
παιδικά καρότσια). Ωστόσο, από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η πρόθεση της νομοθεσίας 
είναι να δώσει την προτεραιότητα στους χρήστες αναπηρικών καροτσιών όσον αφορά τη 
χρήση των συγκεκριμένων χώρων στα αστικά λεωφορεία.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, πριν από τις 29 Οκτωβρίου 2011, ήταν ακόμη δυνατή η
πώληση λεωφορείων που δεν ικανοποιούσαν την εναρμονισμένη απαίτηση για δυνατότητα 
πρόσβασης που περιλαμβάνεται στην οδηγία 2001/85/ΕΚ. Συνεπώς, η κατάσταση ως προς τη
δυνατότητα πρόσβασης στα αστικά λεωφορεία βελτιώνεται όσο ανανεώνεται ο στόλος των 
οχημάτων.

Επιπλέον, προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα πρόσβασης των παιδικών καροτσιών στα
λεωφορεία χωρίς να εμποδίζεται η δυνατότητα πρόσβασης όσοων χρησιμοποιούν αναπηρικό 
καρότσι, η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα στα κράτη μέλη να θεσπισθεί η απαίτηση για 
πρόσθετο ειδικό χώρο για τα παιδικά καρότσια, επιπροσθέτως του χώρου για τα αναπηρικά 
καρότσια στα αστικά λεωφορεία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει
λάβει τη στήριξη των κρατών μελών.

Τέλος, η Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει άμεσα καμία καταγγελία για
διάκριση, ακόμη και αν αυτή βασίζεται σε ευρωπαϊκό δίκαιο που στη συνέχεια μεταφέρθηκε 
στο εθνικό δίκαιο. Οι εθνικές αρχές είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της εθνικής 
νομοθεσίας στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τα εθνικά δικαστήρια έχουν την εξουσία να
διασφαλίζουν την ορθή τήρηση των δικαιωμάτων των πολιτών, με τη δυνατότητα να θέτουν 
προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Συμπέρασμα

Οι κυκλοφοριακοί κανόνες, ιδίως αυτοί που αφορούν την κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα
αστικά λεωφορεία, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, έστω και αν είναι σαφές
για τις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι η οδηγία 2001/85/ΕΚ για την έγκριση των λεωφορείων 
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και των πούλμαν παραχωρεί την προτεραιότητα στους χρήστες αναπηρικών καροτσιών σε 
ό,τι αφορά την πρόσβαση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των αστικών λεωφορείων. Η
Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συζητά με τα κράτη μέλη για μια πιθανή πρόσθετη ειδική 
θέση για τα παιδικά καρότσια.
Η εξέταση των καταγγελιών για διάκριση υπάγεται στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.


