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Tema: Peticija Nr. 0686/2012 dėl viešojo autobusų transporto prieinamumo 
Madrido savivaldybėje, kurią pateikė Ispanijos pilietis Enrique González 
Blanco

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad jam yra Diušeno raumenų distrofija ir nustatytas 80 % 
neįgalumo laipsnis. Jis skundžiasi, kad Madrido regioninės valdžios institucijos aiškino 
Europos Sąjungos direktyvą 2001/85/EB (susijusią su specialiomis nuostatomis dėl 
keleiviams vežti naudojamų transporto priemonių, turinčių daugiau kaip aštuonias sėdynes, 
neskaičiuojant vairuotojo sėdynės, kaip iš dalies pakeista) taip, kad pažeidžiamos neįgalių 
žmonių teisės. Peticijos pateikėjas aiškina, kad pagal minėtąją direktyvą Madride buvo priimti 
ir įgyvendinti trys teisiniai tekstai, dėl kurių neįgaliems žmonėms kilo didelių sunkumų 
naudotis viešuoju miesto ir priemiesčių autobusų transportu. Peticijos pateikėjas norėtų, kad 
Europos Parlamentas išnagrinėtų, kaip Madrido valdžios institucijos aiškina Direktyvą 
2001/85/EB.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 28 d. Komisijos paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Skundo pateikėjo minimoje Direktyvoje 2001/85/EB išdėstytos suderintos techninės 
nuostatos dėl naujų miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų tipo patvirtinimo ir vėlesnio jų 
pateikimo rinkai. Šios direktyvos privaloma laikytis parduodant visus naujus autobusus, 
kuriais ES prekiaujama nuo 2011 m. spalio 29 d. 
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Pagal Direktyvos 2001/85/EB 3 straipsnio 1 dalį keleiviams su judėjimo negalia, įskaitant 
asmenis, besinaudojančius neįgaliųjų vežimėliais, sudaroma galimybė įlipti į visus miesto 
autobusus. Autobuse turi būti bent viena vieta, skirta vežimėliu besinaudojančiam asmeniui, 
kad jis galėtų keliauti sėdėdamas savo vežimėlyje. Šalia paskirtosios vietos taip pat turi būti 
pateikta speciali piktograma. Galiausiai vežimėliui skirtoje vietoje gali būti įrengtos 
atlošiamos sėdynės, bet jeigu naudojant tokias sėdynes jos įsikiša į šią vietą, prie šių sėdynių 
arba šalia jų turi būti pritvirtintas ženklas su tokiu užrašu: „Prašom užleisti šią vietą vežimėliu 
besinaudojančiam keleiviui“. Taigi šiuo teisės aktu neabejotinai siekiama suteikti prioritetą 
tam, kad vežimėliu besinaudojantys keleiviai galėtų naudotis jiems skirta vieta miesto 
autobusuose.

Direktyva 2001/85/EB taikoma tik transporto priemonių tipo patvirtinimui. Šiuo teisės aktu 
nustatytos valstybių narių prievolės yra susijusios su autobusų tipo patvirtinimų išdavimu ir 
pripažinimu. Konkrečios eismo taisyklės, kurias reikėtų pritaikyti prie keleivių srautų šalyje, 
nėra įtrauktos į direktyvą. Šis klausimas priklauso nacionalinės teisės taikymo sričiai. Taigi 
šiuo teisės aktu neužkertamas kelias valstybėms narėms (t. y. Ispanijai) numatyti savo eismo 
taisyklėse galimybę kitiems autobusų keleiviams (t. y. keleiviams su vaikiškais vežimėliais) 
naudotis neįgaliųjų vežimėliui skirta vieta. Tačiau iš pirmiau pateiktos informacijos galima 
aiškiai spręsti, kad šiuo teisės aktu siekiama suteikti prioritetą tam, kad vežimėliu 
besinaudojantys keleiviai galėtų naudotis jiems skirta vieta miesto autobusuose.

Derėtų priminti, kad iki 2011 m. spalio 29 d. dar buvo galima parduoti autobusus, 
neatitinkančius į Direktyvą 2001/85/EB įtrauktų suderintų reikalavimų dėl galimybės jais 
naudotis. Todėl atnaujinant transporto priemonių parką padėtis galimybės naudotis miesto 
autobusais požiūriu gerėja.

Be to, kad būtų užtikrinta geresnė galimybė įlipti į autobusus su vaikiškais vežimėliais 
nepakenkiant neįgaliųjų vežimėliais besinaudojančių keleivių galimybei važiuoti autobusais, 
Komisija neseniai pasiūlė valstybėms narėms nustatyti reikalavimą, kad be neįgaliųjų 
vežimėliams skirtos vietos miesto autobusuose dar būtų vieta vaikiškiems vežimėliams. 
Tačiau valstybės narės iki šiol dar nepritarė šiam pasiūlymui.

Galiausiai Komisija neturi kompetencijos tiesiogiai nagrinėti skundus dėl diskriminacijos, net 
jei jie ir grindžiami Europos teisės aktais, vėliau perkeltais į nacionalinę teisę. Už nacionalinės 
teisės taikymą konkrečiais atvejais yra atsakingos nacionalinės valdžios institucijos. 
Nacionaliniai teismai turi galią užtikrinti, kad piliečių teisių būtų tinkamai paisoma, ir gali 
prašyti, kad Teisingumo Teismas priimtų prejudicinį sprendimą.

Išvada

Eismo taisyklės, ypač susijusios su galimybe naudotis miesto autobusais, priklauso valstybių 
narių atsakomybės sričiai, net jei Komisijos tarnyboms ir yra aišku, kad Direktyva 
2001/85/EB dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų tipo patvirtinimo suteikiamas 
prioritetas tam, kad neįgalieji vežimėliuose galėtų naudotis miesto autobusuose jiems skirta 
vieta. Komisija toliau svarstys su valstybėmis narėmis galimybę autobusuose numatyti 
papildomą vietą, skirtą keleiviams su vaikiškais vežimėliais. 
Skundus dėl diskriminacijos nagrinėja nacionalinės valdžios institucijos.“


