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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0686/2012, którą złożył Enrique González Blanco (Hiszpania), w 
sprawie dostępności autobusowego transportu publicznego w Madrycie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyjaśnia, że jest osobą cierpiącą na dystrofię mięśniową z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności wynoszącym 80%. Informuje, że regionalne władze w 
Madrycie interpretują dyrektywę UE 2001/85/WE (odnoszącą się do przepisów szczególnych 
dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż 
osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy, z późniejszymi zmianami) w sposób, który narusza 
prawa osób niepełnosprawnych. Składający petycję wyjaśnia, że na mocy wspomnianej 
dyrektywy w Madrycie przyjęto i wdrożono trzy akty prawne, które przysporzyły osobom 
niepełnosprawnym wielu trudności podczas korzystania z miejskiego i podmiejskiego 
autobusowego transportu publicznego. Składający petycję życzyłby sobie, aby Parlament 
Europejski zbadał sposób interpretowania dyrektywy 2001/85/WE przez madryckie władze.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

W dyrektywie 2001/85/WE, do której odwołuje się składający petycję, określono 
ujednolicone wymagania techniczne odnoszące się do homologacji pojazdu oraz do 
późniejszego wprowadzania do obrotu nowych autobusów i autokarów. Przepisy rzeczonej 
dyrektywy obowiązują przy sprzedaży na terytorium UE wszystkich nowych autobusów 
począwszy od 29 października 2011 r. 
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Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/85/WE wszystkie autobusy miejskie umożliwiają 
dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, łącznie z użytkownikami wózków 
inwalidzkich. W pojazdach musi znajdować się przynajmniej jeden wyznaczony obszar dla 
osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, co umożliwia takiej osobie pozostanie na 
własnym wózku podczas podróży.  Obok wyznaczonego obszaru znajduje się specjalne 
oznaczenie graficzne. Ponadto w miejscu przeznaczonym na wózek inwalidzki mogą 
znajdować się składane siedzenia, ale na wypadek gdyby korzystanie z nich utrudniało 
wstawienie wózka, siedzenia opatrzone są przymocowanym do nich lub widocznym obok 
nich znakiem o następującej treści: „Proszę ustąpić miejsca osobie na wózku inwalidzkim”. Z 
tego względu celem przepisów jest przyznanie pierwszeństwa korzystania z wyznaczonych 
obszarów w autobusach miejskich osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Przepisy dyrektywy 2001/85/WE dotyczą jedynie homologacji pojazdów. Zobowiązania 
państw członkowskich wynikające z rzeczonego prawodawstwa odnoszą się do wydawania i 
przyjmowania homologacji autobusów. Dyrektywa nie obejmuje konkretnych przepisów 
ruchu drogowego, które powinny zostać przyjęte w państwie, w którym autobus jest 
użytkowany. Kwestia ta regulowana jest przepisami prawa krajowego. Z tego względu 
rzeczone prawodawstwo nie stanowi przeszkody, aby państwa członkowskie (np. Hiszpania) 
w krajowych przepisach ruchu drogowego zezwalały innym podróżującym (np. pasażerom z 
wózkami dziecięcymi) na korzystanie z miejsca przeznaczonego na wózek inwalidzki. Z 
powyższych wyjaśnień wynika jednak jasno, że celem przepisów jest przyznanie 
pierwszeństwa korzystania z wyznaczonych obszarów w autobusach miejskich osobom 
poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Należy przypomnieć, że przed 29 października 2011 r. nadal istniała możliwość sprzedaży 
autobusów niespełniających ujednoliconych wymagań w zakresie przewozu osób 
niepełnosprawnych określonych w dyrektywie 2001/85/WE. W związku z tym sytuacja osób 
niepełnosprawnych pragnących podróżować autobusami miejskimi poprawi się w miarę 
zastępowania starych pojazdów nowymi.

Ponadto, aby ułatwić podróżowanie autobusem pasażerom z wózkami dziecięcymi bez 
zajmowania miejsca przeznaczonego na wózki inwalidzkie, Komisja przedstawiła państwom 
członkowskim propozycję wyznaczenia w autobusach miejskich dodatkowego obszaru na 
wózki dziecięce, oprócz przestrzeni dla wózków inwalidzkich. Do tej pory jednak państwa 
członkowskie nie wyraziły poparcia dla tej propozycji.

Komisja nie posiada uprawnień do bezpośredniego rozpatrywania skarg dotyczących 
dyskryminacji, nawet jeżeli ich podstawą są przepisy UE, które zostały następnie 
transponowane do prawa krajowego. Stosowanie prawa krajowego w indywidualnych 
przypadkach leży w gestii władz krajowych. Sądy krajowe posiadają uprawnienia 
pozwalające zagwarantować, że prawa obywateli są prawidłowo przestrzegane, w tym 
uprawnienia umożliwiające wysunięcie prośby do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Podsumowanie

Przepisy ruchu drogowego, dotyczące w szczególności priorytetowego dostępu do autobusów 
miejskich, mieszczą się w zakresie kompetencji państw członkowskich, nawet jeżeli dla służb 
Komisji jasne jest, że na mocy dyrektywy 2001/85/WE w sprawie homologacji autobusów i 
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autokarów pierwszeństwo korzystania z miejsc przeznaczonych na wózki inwalidzkie w 
autobusach miejskich mają osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Komisja będzie 
nadal omawiać z państwami członkowskimi kwestię wyznaczenia w autobusach dodatkowych 
obszarów przeznaczonych na wózki dziecięce. 
Rozpatrywanie skarg dotyczących dyskryminacji mieści się w zakresie kompetencji władz 
krajowych.


