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Comisia pentru petiții

30.1.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0686/2012, adresată de Enrique González Blanco, de cetățenie spaniolă, 
privind accesibilitatea la transportul public cu autobuzul în orașul Madrid

1. Rezumatul petiției

Petiționarul explică că suferă de o boală numită distrofie musculară, gradul de handicap fiind 
de 80 %. Acesta denunță faptul că autoritățile regionale din Madrid au interpretat Directiva 
europeană 2001/85/CE (privind dispozițiile speciale aplicabile vehiculelor destinate 
transportului de pasageri care au mai mult de opt locuri pe scaune în plus față de locul 
conducătorului auto, astfel cum a fost modificată) într-un mod care încalcă drepturile 
persoanelor cu handicap. Petiționarul susține că, în temeiul directivei menționate anterior, trei 
texte juridice au fost adoptate și aplicate în Madrid, ceea ce a creat pentru persoanele cu 
handicap dificultăți considerabile în folosirea transportului public cu autobuzul în mediul 
urban și suburban. Petiționarul ar dori ca interpretarea Directivei 2001/85/CE de către 
autoritățile din Madrid să fie analizată de Parlamentul European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Directiva 2001/85/CE menționată de petiționar stabilește cerințe tehnice armonizate pentru 
omologarea de tip și punerea ulterioară pe piață a autobuzelor și autocarelor noi. Această 
directivă este obligatorie pentru vânzarea tuturor autobuzelor noi vândute în UE începând din 
29 octombrie 2011.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/85/CE, toate autobuzele urbane 
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trebuie să fie accesibile pasagerilor cu mobilitate redusă, inclusiv utilizatorilor de scaune 
rulante. Trebuie să se asigure cel puțin un spațiu pentru un utilizator de scaun rulant, 
permițându-i acestuia să călătorească așezat în propriul scaun rulant. De asemenea, în 
apropierea spațiului dedicat trebuie să se plaseze o pictogramă specifică. În cele din urmă, în 
spațiul destinat scaunelor rulante se pot utiliza scaune rabatabile, însă în cazul în care scaunele 
rabatabile incomodează utilizarea spațiului respectiv, aceste locuri vor fi prevăzute, pe ele sau 
în apropiere, cu următorul text: „Vă rugăm să eliberați acest spațiu în favoarea utilizatorilor de 
scaune rulante”. Prin urmare, scopul urmărit de directivă este de a acorda prioritate 
utilizatorilor de scaune rulate la utilizarea spațiului dedicat în autobuzele urbane.

Directiva 2001/85/CE vizează numai omologarea de tip a vehiculelor. Obligațiile care le revin 
statelor membre în temeiul acestei directive se referă la emiterea și acceptarea omologării 
autobuzelor și nu se referă la normele specifice de circulație care ar trebui să fie adaptate în 
funcție de țara de circulație. Aceste norme intră sub incidența legislației naționale. Prin 
urmare, directiva nu împiedică statele membre (de exemplu, Spania) să permită în normele lor 
de circulație utilizarea spațiului dedicat scaunelor rulante de către alți pasageri (de exemplu, 
pasageri cu cărucioare pentru copii). Cu toate acestea, din cele de mai sus reiese faptul că 
scopul urmărit de directivă este de a acorda prioritate utilizatorilor de scaune rulante la 
utilizarea spațiului dedicat în autobuzele urbane.

Ar trebui reamintit faptul că înainte de 29 octombrie 2011, era încă posibilă vânzarea de 
autobuze care nu îndeplinesc cerința armonizată cu privire la accesibilitatea inclusă în 
Directiva 2001/85/CE. Prin urmare, situația accesibilității autobuzelor urbane se 
îmbunătățește pe măsură ce parcul auto este reînnoit.

În plus, pentru a îmbunătăți accesibilitatea cărucioarelor pentru copii în autobuze fără a afecta 
accesibilitatea utilizatorilor de scaune rulante, Comisia a propus recent statelor membre ca în 
autobuzele urbane să se prevadă un loc suplimentar pentru cărucioare pentru copii, în plus față 
de spațiul dedicat scaunelor rulante. Totuși, până în prezent, această propunere nu a fost 
susținută de statele membre.

În cele din urmă, Comisia nu are competența de a aborda în mod direct nicio reclamație legată 
de discriminare, chiar dacă reclamația se bazează pe legislația europeană transpusă ulterior în 
legislația națională. Autoritățile naționale sunt cele responsabile de aplicarea legislației 
naționale în cazuri individuale. Instanțele naționale au competența de a garanta că drepturile 
cetățenilor sunt respectate corespunzător, cu posibilitatea de a solicita Curții Europene de 
Justiție să pronunțe o hotărâre preliminare.

Concluzii

Normele de circulație, îndeosebi cu privire la accesul prioritar în autobuzele urbane, țin de 
responsabilitatea statelor membre, chiar dacă pentru serviciile Comisiei este clar faptul că 
Directiva 2001/85/CE privind omologarea autobuzelor și a autocarelor acordă prioritate 
utilizatorilor de scaune rulante pentru accesul la spațiul dedicat acestora în autobuzele urbane. 
Comisia va continua să discute cu statele membre cu privire la introducerea unui posibil loc 
suplimentar dedicat cărucioarelor pentru copii.
Abordarea plângerilor legate de discriminare ține de competența autorităților naționale.


