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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener legt uit dat hij aan spierdystrofie lijdt en dat officieel is vastgesteld dat hij voor 80% 
invalide is. Hij beklaagt zich erover dat de overheidsinstanties van de regio Madrid Richtlijn 
2001/85/EG betreffende speciale voorschriften voor voertuigen bestemd voor het vervoer van 
passagiers, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, dusdanig 
uitgelegd hebben dat inbreuk wordt gepleegd op de rechten van personen met een handicap. 
Indiener legt uit dat er uit hoofde van bovengenoemde richtlijn in Madrid drie wetteksten 
aangenomen zijn en gehandhaafd worden die grote problemen opleveren voor personen met 
een handicap wanneer zij gebruik maken van stads- en streekbussen. Indiener wil dat het 
Europees Parlement kijkt naar de uitlegging van Richtlijn 2001/85/EG door de Madrileense 
autoriteiten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

In de door indiener vermelde Richtlijn 2001/85/EG zijn geharmoniseerde technische 
voorschriften vastgelegd voor de typegoedkeuring en het vervolgens in de handel brengen van 
nieuwe bussen en toerbussen. Deze richtlijn is bindend voor alle nieuwe bussen die vanaf 29 
oktober 2011 in de EU verkocht worden. 
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Volgens artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2001/85/EG moeten alle stadsbussen toegankelijk zijn 
voor personen met een mobiliteitshandicap, met inbegrip van rolstoelgebruikers. Er dient 
minstens één plaats beschikbaar te zijn voor een rolstoel, zodat het voor hem/haar mogelijk is 
om te reizen terwijl hij/zij in zijn eigen rolstoel zit. Er dient een specifiek pictogram 
aangebracht te worden naast de gereserveerde plaats. Ten slotte mogen er klapstoelen gebruikt 
worden in de rolstoelruimte, maar in het geval dat zij bij gebruik in de ruimte uitsteken, moet 
er op of bij deze stoelen een bordje staan, voorzien van de volgende tekst: "Gelieve deze 
plaats af te staan aan een rolstoelgebruiker". De bedoeling van deze wetgeving is derhalve 
duidelijk om rolstoelgebruikers voorrang te geven bij het gebruik van deze gereserveerde 
plaatsen in stadsbussen.

Richtlijn 2001/85/EG gaat alleen over de typegoedkeuring van voertuigen. De verplichtingen 
voor de lidstaten die voortvloeien uit deze wetgeving hebben betrekking op de afgifte en de 
aanvaarding van de typegoedkeuring van bussen. De richtlijn gaat niet over de specifieke 
verkeersregels die aangepast zouden moeten worden aan het land waar het voertuig in gebruik 
is. Dit valt onder de nationale wetgeving. Derhalve kan met deze richtlijn niet voorkomen 
worden dat het in de verkeersregels van de lidstaten (d.w.z. Spanje) toegestaan is dat andere 
buspassagiers (d.w.z. passagiers met een kinderwagen) gebruik maken van de rolstoelruimte. 
Uit het bovenstaande blijkt echter duidelijk dat het de bedoeling van de wetgeving is om 
rolstoelgebruikers voorrang te geven bij het gebruik van de gereserveerde plaatsen in 
stadsbussen.

Er moet aan herinnerd worden dat het vóór 29 oktober 2011 nog steeds mogelijk was om 
bussen te verkopen die niet voldeden aan de in Richtlijn 2001/85/EG opgenomen 
geharmoniseerde toegankelijkheidsvoorschriften. Derhalve neemt de toegankelijkheid van 
stadsbussen toe naarmate het wagenpark vernieuwd wordt.

Bovendien heeft de Commissie, om bussen beter toegankelijk te maken voor kinderwagens 
zonder dat dat ten koste gaat van rolstoelgebruikers, de lidstaten onlangs voorgesteld om voor 
stadsbussen een extra voor kinderwagens bestemde plaats voor te schrijven als aanvulling op 
de rolstoelruimte. Tot nu toe is er van de kant van de lidstaten geen ondersteuning gekomen 
voor dit voorstel.

Ten slotte is de Commissie niet bevoegd om zich rechtstreeks bezig te houden met klachten 
over discriminatie, zelfs niet op basis van Europees recht dat vervolgens omgezet is in 
nationaal recht. De nationale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de toepassing van de 
nationale wet in individuele zaken. De nationale rechtbank beschikken over de bevoegdheden 
om ervoor te zorgen dat de rechten van burgers naar behoren in acht worden genomen, en 
over de mogelijkheid om een prejudicieel advies te vragen van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie.

Conclusie
Verkeersregels, in het bijzonder de regels inzake voorrang bij de toegang tot stadsbussen, 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten, zelfs al is het voor de diensten van de 
Commissie duidelijk dat er in Richtlijn 2001/85/EC inzake de typegoedkeuring van bussen en 
toerbussen voorrang gegeven wordt aan rolstoelgebruikers bij de toegang tot de voor hen 
bestemde ruimte in stadsbussen. De Commissie blijft in overleg met de lidstaten over een 
mogelijke extra, voor kinderwagens bestemde plaats. 



CM\925861NL.doc 3/3 PE504.263v01-00

NL

De behandeling van klachten over discriminatie valt onder de verantwoordelijkheid van de 
nationale autoriteiten.


