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Suġġett: Petizzjoni 0686/2012, imressqa minn Enrique González Blanco, ta' 
ċittadinanza Spanjola, dwar l-aċċessibbiltà tat-trasport pubbliku bix-
xarabank fil-muniċipalità ta' Madrid

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li huwa persuna li qed jgħix bil-marda tad-distrofija muskolari, 
iċċertifikat bi grad ta' 80% diżabbiltà. Huwa jiddenunzja li l-awtoritajiet reġjonali ta' Madrid 
interpretaw id-Direttiva Ewropea 2001/85/KE (dwar id-dispożizzjonijiet speċjali għall-vetturi 
użati għat-trasport ta' passiġġieri li jkollhom aktar minn tmien sedili b'żieda mas-sedil tas-
sewwieq, kif emendata), b'mod li tikser id-drittijiet tal-persuni li jgħixu b'diżabbiltà. Il-
petizzjonant jispjega li, taħt din id-direttiva msemmija hawn fuq, tliet testi legali ġew adottati 
u infurzati f'Madrid li ħolqu diffikultajiet kbar għall-użu ta' trasport pubbliku urban u 
suburban bix-xarabank minn persuni li qed jgħixu b'diżabbiltà. Il-petizzjonant jixtieq l-
interpretazzjoni tad-Direttiva 2001/85/KE mill-awtoritajiet ta' Madrid sabiex jiġu riveduti 
mill-Parlament Ewropew.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta' Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Jannar 2013

Id-Direttiva 2001/85/KE msemmija mill-petizzjonant tistabbilixxi rekwiżiti tekniċi 
armonizzati għall-approvazzjoni tat-tip u l-introduzzjoni sussegwenti ta' xarabanks u coaches 
ġodda fis-suq. Din id-Direttiva hija obbligatorja għall-bejgħ tax-xarabanks kollha mibjugħa fl-
UE mid-29 ta' Ottubru 2011. 
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Skont l-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2001/85/KE, ix-xarabanks urbani kollha għandhom ikunu 
aċċessibbli għall-passiġġieri b'mobbiltà mnaqqsa inklużi dawk li jużaw is-siġġijiet tar-roti. 
Għandu jiġi pprovdut tal-anqas spazju wieħed għal dawk li jużaw is-siġġijiet tar-roti biex 
ikunu jistgħu jivvjaġġaw waqt li jkunu bilqiegħda fuq is-siġġu tar-roti tagħhom. Għandha 
titwaħħal piktogramma speċifika ħdejn dan l-ispazju partikolari. Fl-aħħar, jistgħu jintużaw 
sedili li jingħalqu fl-ispazju għas-siġġu tar-roti, iżda f'każ li meta jkunu qed jintużaw joħorġu 
'l barra minn dan l-ispazju, dawk is-sedili għandu jkollhom sinjal fiss fuqhom jew ħdejhom 
bil-kitba li ġejja: "jekk jogħġbok ċedi dan l-ispazju lil persuna fuq siġġu tar-roti". 
Għaldaqstant, l-intenzjoni tal-leġiżlazzjoni hija ċara u hija li tagħti prijorità lil dawk li jużaw 
siġġijiet tar-roti għall-użu tal-ispazju ddedikat għalihom f'xarabanks urbani.

Id-Direttiva 2001/85/KE tkopri biss l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi. L-obbligi tal-Istati 
Membri f'din il-leġiżlazzjoni jittrattaw il-ħruġ u l-aċċettazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip tax-
xarabanks. Ma tkoprix ir-regoli speċifiċi tat-traffiku li għandhom jiġu adottati fil-pajjiżi li 
jintużaw fihom. Dawn jaqgħu taħt il-liġi Nazzjonali. Għaldaqstant, il-leġiżlazzjoni ma 
tipprevenix lill-Istati Membri (jiġifieri Spanja) jippermettu fir-regoli tat-traffiku tagħhom l-
użu tal-ispazju għas-siġġu tar-roti minn utenti oħra tax-xarabank (jiġifieri passiġġieri bi 
prams). Madankollu, huwa ċar minn dak li ntqal hawn fuq li l-intenzjoni tal-leġiżlazzjoni hija 
li tingħata prijorità lil dawk li jużaw siġġijiet tar-roti għall-użu tal-ispazju ddedikat għalihom 
f'xarabanks urbani.

Wieħed għandu jfakkar li qabel id-29 ta' Ottubru 2011, kien għad hemm il-possibbiltà li 
jinbiegħu xarabanks li ma jissodisfawx ir-rekwiżit armonizzat dwar l-aċċessibbiltà inkluż fid-
Direttiva 2011/85/KE. Għaldaqstant is-sitwazzjoni dwar l-aċċessibbiltà tax-xarabanks urbani 
bħala flotta ta' vetturi tjiebet.

Barra minn hekk, biex titjieb l-aċċessibbiltà tal-prams fix-xarabanks mingħajr ma xxekkel l-
aċċessibbiltà ta' dawk li jużaw is-siġġijiet tar-roti, il-Kummissjoni reċentement ipproponiet 
lill-Istati Membri li jeħtieġ spazju addizzjonali ddedikat għall-prams b'żieda mal-ispazju għas-
siġġijiet tar-roti fix-xarabanks urbani. Madankollu, s’issa, din il-proposta għadha ma ġietx 
appoġġata mill-Istati Membri.

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni m'għandhiex il-kompetenza li tindirizza direttament kwalunkwe 
ilment ta' diskriminazzjoni, anke jekk ibbażat fuq liġi Ewropea sussegwentement trasposta 
f'liġi nazzjonali. L-awtoritajiet nazzjonali huma inkarigati mill-applikazzjoni tal-liġi 
nazzjonali għall-każijiet individwali. Il-qrati nazzjonali għandhom is-setgħa li jiżguraw li d-
drittijiet taċ-ċittadini jiġu rispettati kif xieraq, bil-possibbiltà li tintalab sentenza preliminarja 
mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Konklużjoni
Ir-regoli tat-traffiku, b'mod partikolari rigward l-aċċess prijoritarju ta' xarabanks urbani, 
jaqgħu fl-ambitu tar-responsabbiltà tal-Istati Membri, anke jekk huwa ċar għas-servizzi tal-
Kummissjoni li d-Direttiva 2001/85/KE dwar l-approvazzjonijiet tat-tip ta' xarabanks u 
coaches tagħti l-prijorità lil dawk li jużaw is-siġġu tar-roti għall-aċċess għall-ispazju ddedikat 
għalihom fix-xarabanks urbani. Il-Kummissjoni se tkompli tiddiskuti mal-Istati Membri dwar 
il-possibbiltà ta' spazju addizzjonali ddedikat għall-prams. 
L-indirizzar tal-ilmenti diskriminatorji jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet 
nazzjonali.


