
CM\789414DA.doc PE428.037v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

1.9.2009
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Om: Andragende 1115/2008 af Wolf Zubrytzki, tysk statsborger, om ligebehandling af 
kørestolsbrugere

1. Sammendrag

Andrageren er kørestolsbruger og klager over, at han skal betale mere for flyrejser, værelser 
på hoteller, pensionater og ferieboliger end ikkehandicappede personer. Han henviser til 
denne situation og anmoder om lige vilkår for alle.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. januar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andrageren er kørestolsbruger og klager over, at han skal betale mere for flyrejser, værelser 
på hoteller, pensionater og ferieboliger end ikkehandicappede personer. Han anmoder om lige 
vilkår for alle.

Med hensyn til flyrejser har Kommissionen foreslået foranstaltninger på fællesskabsniveau, 
som medførte vedtagelse af forordningen1 om handicappede og bevægelseshæmmede 
personers rettigheder, når de rejser med fly. Der findes nu en række foranstaltninger i 
forbindelse med afrejse fra alle EU-lufthavne for at sikre, at disse passagerer har lige adgang 
til flytransport uden forskelsbehandling og uden yderligere omkostninger, og at de får den 
                                               
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006 om 
handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly (EØS-
relevant tekst), EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1.
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nødvendige hjælp.

Denne forordning har været delvist gældende siden den 26. juli 2007 (navnlig bestemmelserne 
om lige behandling af bevægelseshæmmede personer) og er nu fuldt ud gældende fra den 26. 
juli 2008. Bestemmelserne i forordningen finder anvendelse på handicappede og
bevægelseshæmmede personer, der benytter eller agter at benytte kommerciel 
passagerflyvning, ved afrejse fra, transit gennem eller ankomst til en EU-lufthavn.

Hver medlemsstat udpeger et nationalt håndhævelsesorgan, som er ansvarligt for at sikre, at 
disse rettigheder overholdes. Hvis en handicappet eller bevægelseshæmmet person ikke kan 
opnå tilfredsstillende behandling fra lufthavnens forvaltningsorgan eller det relevante 
flyselskab, kan han/hun klage til det nationale håndhævelsesorgan, som har beføjelse til at 
anvende sanktioner over for enheder, der overtræder forordningen. En liste over disse organer 
findes på følgende websted:
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/prm/index_en.htm

Kommissionen er forpligtet til nøje at overvåge anvendelsen og håndhævelsen af denne 
forordning svarende til opfølgningen på den generelle forordning om luftfartspassagerers 
rettigheder1. Den er i løbende kontakt med relevante interessenter og er navnlig opmærksom 
på eventuelle problemer og tilbagemeldinger fra borgerne.

Endvidere yder EF's nuværende rammelovgivning beskyttelse mod forskelsbehandling på 
grund af handicap på følgende områder: ansættelse, beskæftigelse og erhvervsuddannelse2.

Kommissionen arbejder stadig på at forbedre den nuværende rammelovgivning og fremlagde 
den 2. juli 2008 sit forslag til direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af 
alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, hvorigennem 
handicappede får effektiv, ikkediskriminerende adgang til social beskyttelse, sociale goder, 
sundhedsydelser, uddannelse og adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, som er 
tilgængelige for offentligheden, herunder hoteller, pensionater og ferieboliger, og i særlige 
tilfælde, til fornuftig indretning. Dette forslag forhandles i øjeblikket og vil blive EU-
lovgivning (i form af et direktiv), når Rådet har godkendt det. Når direktivet er accepteret og 
godkendt af Rådet, og fristen for gennemførelsen i national lovgivning er udløbet, vil 
Kommissionens tjenestegrene nøje følge situationen og træffe de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at alle medlemsstater opfylder deres forpligtelser.

Konklusioner

I øjeblikket henhører de fleste af andragerens spørgsmål under de nationale myndigheders 
kompetenceområde på lokalt, regionalt eller nationalt plan. Men hensyn til hans klage over 
ulige betaling for flyrejser kan andrageren på grundlag af fællesskabslovgivningen indbringe 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og 
ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EØS-
relevant tekst) - Erklæring fra Kommissionen, EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1-8.
2 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
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en klage for lufthavnens forvaltningsorgan eller det relevante flyselskab og, hvis han ikke får 
en tilfredsstillende behandling, for det kompetente nationale håndhævelsesorgan."


