
CM\925861LV.doc PE504.263v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

30.1.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0686/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Enrique 
González Blanco, par sabiedriskā autobusu transporta pieejamību Madrides 
pašvaldības teritorijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka viņš cieš no muskuļu distrofijas un tāpēc viņam ir 
piešķirta 80 % invaliditātes pakāpe. Viņš sūdzas par to, ka Madrides reģionālās iestādes 
Eiropas Direktīvu 2001/85/EK (kas attiecas uz īpašiem noteikumiem transportlīdzekļiem, 
kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā 
astoņas sēdvietas, ar grozījumiem) ir interpretējušas tādā veidā, kas pārkāpj personu ar 
invaliditāti tiesības. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka saskaņā ar iepriekš minēto 
direktīvu Madridē ir pieņemti un stājušies spēkā trīs juridiski dokumenti, kas cilvēkiem ar 
invaliditāti radījuši lielas grūtības izmantot sabiedrisko pilsētas un piepilsētas autobusu 
transportu. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai Eiropas Parlaments pārskatītu to, kā Madrides 
varas iestādes ir interpretējušas Direktīvu 2001/85/EK.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 28. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Lūgumraksta iesniedzēja minētajā Direktīvā 2001/85/EK ir paredzēti saskaņoti tehniskie 
priekšraksti tipa apstiprināšanai un turpmākai jaunu piepilsētas un tālsatiksmes autobusu 
laišanai tirgū. Šī direktīva ir obligāti jāievēro visu jauno autobusu tirdzniecībā Eiropas 
Savienībā kopš 2011. gada 29. oktobra. 
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Saskaņā ar Direktīvas 2001/85/EK 3. panta 1. punktu visiem pilsētas autobusiem jābūt 
pieejamiem personām ar kustību traucējumiem, tostarp personām ratiņkrēslos. Jānodrošina 
vismaz viena vieta personai ratiņkrēslā, tādējādi dodot iespēju šādai personai braukt, sēžot 
savā ratiņkrēslā. Pie atvēlētās vietas arī jāpiestiprina attiecīga piktograma. Visbeidzot, 
ratiņkrēslam paredzētajā vietā var izmantot atlokāmos sēdekļus, taču gadījumā, ja tos lietojot, 
šī vieta samazinās, uz sēdekļiem vai tiem blakus jāpiestiprina zīme ar šādu tekstu: „Lūdzu, 
dodiet vietu personai ratiņkrēslā”. Tas nozīmē, ka nepārprotams ir likumdošanas mērķis 
noteikt prioritāti personām ratiņkrēslos šīs atvēlētās vietas izmantošanai pilsētas autobusos.

Direktīva 2001/85/EK attiecas tikai uz transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu. No šā tiesību 
akta izrietošie dalībvalstu pienākumi attiecas uz autobusu tipa apstiprinājumu izdošanu vai 
pieņemšanu. Direktīvā nav paredzēti konkrēti satiksmes noteikumi, kas būtu jāpielāgo valstij, 
kurā autobusus izmanto. Uz tiem attiecas valsts tiesību akti. Tas nozīmē, ka minētais tiesību 
akts neaizliedz dalībvalstīm (piemēram, Spānijai) ar saviem satiksmes noteikumiem atļaut 
riteņkrēsla vietu izmantot citiem autobusu izmantotājiem (piemēram, pasažieriem ar bērnu 
ratiņiem). Tomēr no iepriekš teiktā nepārprotami izriet, ka likumdošanas mērķis ir noteikt 
prioritāti personām ratiņkrēslos šīs atvēlētās vietas izmantošanai pilsētas autobusos.

Būtu jāatgādina, ka līdz 2011. gada 29. oktobrim bija vēl iespējams pārdot autobusus, kas 
neatbilst saskaņotajai pieejamības prasībai, kura iekļauta Direktīvā 2001/85/EK. Tas nozīmē, 
ka pilsētas autobusu pieejamības ziņā stāvoklis uzlabojas, atjaunojot transportlīdzekļu parku.

Turklāt, lai uzlabotu iespēju autobusus izmantot personām ar bērnu ratiņiem, nepasliktinot 
pieejamību personām ratiņkrēslos, Komisija nesen ir iesniegusi dalībvalstīm priekšlikumu, ka 
pilsētas autobusos papildus ratiņkrēslu vietai ir vajadzīga vēl viena vieta, kas atvēlēta bērnu 
ratiņiem. Taču līdz šim dalībvalstis šo priekšlikumu nav atbalstījušas.

Visbeidzot, Komisijas kompetencē nav tieši risināt sūdzības par diskrimināciju pat tad, ja to 
pamatā ir ES tiesību akti, kas attiecīgi transponēti valstu tiesību aktos. Valsts iestādes ir 
atbildīgas par valsts tiesību aktu piemērošanu konkrētos gadījumos. Valsts tiesas ir 
pilnvarotas nodrošināt pilsoņu tiesību pienācīgu ievērošanu, un tās var lūgt Eiropas
Savienības Tiesu sniegt prejudiciālu nolēmumu.

Secinājums
Par transporta noteikumiem, it īpaši attiecībā uz pilsētas autobusu prioritāru pieejamību, 
atbildīgas ir dalībvalstis, kaut gan Komisijas dienestiem ir skaidrs, ka Direktīvā 2001/85/EK 
par piepilsētas un tālsatiksmes autobusu tipa apstiprinājumiem prioritāte ir noteikta personām 
ratiņkrēslos attiecībā uz tām paredzēto vietu pilsētas autobusos. Komisija turpinās apspriesties 
ar dalībvalstīm par iespējamu papildvietu, kas atvēlēta bērnu ratiņiem. 
Par diskriminācijas sūdzību izskatīšanu atbildīgas ir valsts iestādes.


