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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1115/2008, внесена от Wolf Zubrytzki, с германско гражданство, 
относно равно третиране на хора, ползващи инвалидни колички

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията използва инвалидна количка и се оплаква, че трябва да плаща 
повече за самолетен билет, хотели, пансиони и ваканционни жилища, отколкото 
физически здравите хора. Той обръща внимание на тази ситуация и иска равни условия 
за всички.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 януари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителят на петицията използва инвалидна количка и се оплаква, че трябва да плаща 
повече за самолетен билет, хотели, пансиони и ваканционни жилища, отколкото 
физически здравите хора. Той призовава за равни условия за всички.

По отношение на въздушния транспорт, Комисията направи предложение за действие 
на общностно равнище, което доведе до приемането на Регламент1 относно правата на 
пътниците с увреждания и пътниците с ограничена подвижност при пътувания с 
въздушен транспорт. В момента, при заминаване от всяко летище в ЕС се прилагат 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година относно 
правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен 
транспорт, (ОВ L 204, стр.1).
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няколко мерки, които гарантират равен достъп до въздушен транспорт за тези пътници,
без дискриминация и без допълнителни такси, както и предоставяне на необходимото 
съдействие.

Този регламент се въвежда частично от 26 юли 2007 г. (по-специално разпоредбите, 
свързани с равното третиране на лица с ограничена подвижност), а от 26 юли 2008 г. се 
прилага изцяло. Задълженията, определени в регламента, се прилагат по отношение на 
лица с увреждания и лица с ограничена подвижност, които ползват или възнамеряват 
да ползват търговските пътнически въздушни услуги при заминаване, транзитно 
преминаване или пристигане на дадено летище в ЕС.

Всяка държава-членка посочва национален изпълнителен орган, който гарантира, че 
тези права се спазват. В случай че лице с увреждане или с ограничена подвижност не 
може да получи удовлетворение от управляващия орган на летището или въздушния 
превозвач, въпросното лице може да подаде оплакване до националния изпълнителен
орган, който има право да наложи глоби на субектите, нарушаващи регламента. На 
следния адрес е публикуван списък на тези органи: 
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/prm/index_en.htm

Комисията се е ангажирала да следи отблизо изпълнението и прилагането на този 
регламент, както и на общия регламент за правата на пътниците при пътувания с 
въздушен транспорт1. Тя поддържа постоянен контакт със съответните заинтересовани 
лица и ще бъде особено бдителна по отношение на установени затруднения и по 
отношение на обратната връзка с гражданите.

Освен това, настоящата правна рамка на ЕО предвижда защита срещу дискриминация 
на основание увреждане в сферата на заетостта, професиите и при професионалното 
обучение2.

Европейската комисия все още работи за подобряване на настоящата законодателна 
рамка и на 2 юли 2008 г .  представи предложение за директива за прилагане на 
принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, която предвижда
необходимите мерки, позволяващи ефективен недискриминационен достъп на хора с 
увреждания до социална защита, социални придобивки, здравни грижи, образование и 
достъп до и предоставяне на стоки и услуги, които по принцип са на разположение на 
останалите членове на обществото, включително хотели, пансиони и ваканционни 
жилища и в конкретни случаи по отношение на жилищното настаняване. В момента 
това предложение се обсъжда и след одобрението на Съвета ще се превърне в част от 
правото на Общността (под формата на директива). След като директивата бъде 
одобрена и приета от Съвета и отмине крайният срок за нейното транспониране в 
                                               
1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година 
относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда 
и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (Текст от значение 
за ЕИП) – Декларация на Комисията, (ОВ L 46,17.2.2004 г., стр. 1–8).

2 Директива 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 02.12.2000 г., стр. 16).
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националното право, службите на Комисията ще следят отблизо ситуацията и ще 
предприемат необходимите действия, за да гарантират, че всяка държава-членка спазва 
своите задължения.

Заключение

В момента по-голямата част от повдигнатите в петицията въпроси все още са в сферата 
на компетентност на националните органи на местно, регионално и национално 
равнище. Въпреки това, що се отнася до оплакването относно неравностойните цени за 
въздушен транспорт, вносителят на петицията може да подаде оплакване, основаващо 
се на правото на Общността, до управляващия орган на въпросното летище или 
въздушен превозвач и в случай, че не получи удовлетворение, може да се обърне към 
компетентния национален изпълнителен орган.


