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Tárgy: Wolf Zubrytzki, német állampolgár által benyújtott 1115/2008. számú petíció 
a kerekes széket használókkal szembeni egyenlő bánásmódról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kerekes széket használ, és panaszt emel az ellen, hogy a repülőutakért, 
illetve a szállodákban, panziókban és üdülőkben töltött éjszakákért többet kell fizetnie, mint 
az egészséges embereknek. Felhívja a figyelmet erre a helyzetre, és egyenlő feltételeket kér 
minden ember számára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. január 26. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója kerekes széket használ, és panaszt emel az ellen, hogy a repülőutakért, 
illetve a szállodákban, panziókban és üdülőkben töltött éjszakákért többet kell fizetnie, mint 
az egészséges embereknek. Mindenki számára egyenlő feltételeket kér.

A légi utazást illetően a Bizottság közösségi szintű fellépést javasolt, amely a légi járműveken 
utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló rendelet1

                                               
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1107/2006/EK rendelete a légi 
járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól (HL 
L 204., 1. o.).
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elfogadását eredményezte. Jelenleg több intézkedés alkalmazandó valamennyi uniós 
repülőtérről való indulás esetén, annak garantálása érdekében, hogy ezek az utasok 
megkülönböztetés és további költségek nélkül egyenlő hozzáféréssel rendelkezzenek a légi 
közlekedéshez, és megkapják a szükséges segítséget.

Ez a rendelet 2007. július 26-tól részben volt alkalmazandó (különösen a csökkent 
mozgásképességű személyekkel szembeni egyenlő bánásmódra vonatkozó rendelkezései), 
jelenleg pedig, 2008. július 26-tól kezdődő hatállyal teljes egészében alkalmazandó. A 
rendelet kötelezettségei azokra a fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű személyekre 
vonatkoznak, akik kereskedelmi légi utasszállítást vesznek igénybe vagy szándékoznak 
igénybe venni uniós repülőtéren történő indulás, átszállás vagy érkezés esetén.

Minden tagállamnak nemzeti végrehajtó szervet kell kijelölnie, amely e jogok tiszteletben 
tartásának biztosításáért felelős. Amennyiben egy fogyatékkal élő vagy csökkent 
mozgásképességű személy számára az érintett repülőtér vezetése vagy az érintett légi 
fuvarozó nem biztosít kielégítő megoldást, az illető panaszt tehet a nemzeti végrehajtó 
szervnél, amelynek hatáskörébe tartozik, hogy szankciókat alkalmazzon a rendeletet megsértő 
szervezetekkel szemben. E szervek felsorolása az alábbi weboldalon található: 
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/prm/index_en.htm

A Bizottság elkötelezte magát e rendelet alkalmazásának és végrehajtásának alapos 
figyelemmel kísérése mellett, a légi utasok jogairól szóló általános rendelet1 nyomon 
követéséhez hasonlóan. Folyamatos kapcsolatban áll az érintett érdekcsoportokkal, és különös 
figyelmet fordít az azonosított nehézségekre és a polgárok visszajelzéseire.

Ezenfelül az EK jelenlegi jogi kerete védelmet nyújt a fogyatékosságon alapuló 
megkülönböztetés ellen a foglalkoztatás, a munkavégzés és a szakképzés terén2. 

Az Európai Bizottság még mindig dolgozik a jelenlegi jogi keret tökéletesítésén, és 2008. 
július 2-án javaslatot nyújtott be a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló irányelvre, amely meghatározza az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy a fogyatékkal élő személyek ténylegesen megkülönböztetéstől mentesen 
hozzáférhessenek a szociális védelemhez, a szociális előnyökhöz, az egészségügyi ellátáshoz, 
az oktatáshoz, valamint hozzáférjenek a nyilvánosság számára hozzáférhető árukhoz és más 
szolgáltatásokhoz, beleértve a szállodákat, panziókat és üdülőket, valamint az adott esetben 
megfelelő intézkedéseket. E javaslat megvitatása jelenleg zajlik, és a Tanács jóváhagyását 
követően válik európai jogi aktussá (irányelv formájában). Ha az irányelvről a Tanács 
megállapodik és azt elfogadja, és letelik a nemzeti jogba való átültetésére kiszabott határidő, a 
Bizottság szolgálatai gondosan figyelemmel fogják kísérni a helyzetet, és megteszik az annak 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 261/2004/EK rendelete visszautasított 
beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás 
és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) – A Bizottság nyilatkozata (HL L 46., 
2004.2.17., 1–8.).
2 A Tanács 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott 
egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról (HL L 303., 2000.12.2., 16. o.).
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biztosításához szükséges lépéseket, hogy minden tagállam teljesítse a kötelezettségeit.

Következtetések

Pillanatnyilag a petíció benyújtója által felvetett kérdések zöme még mindig a helyi, 
regionális vagy nemzeti szintű nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik. Ami azonban a légi 
utazásért fizetett összegek egyenlőtlenségével kapcsolatos panaszát illeti, a petíció benyújtója 
a közösségi jog alapján panasszal élhet az érintett repülőtér vezetésénél vagy az érintett légi 
fuvarozónál, és amennyiben nem tud kielégítő megoldást elérni, panaszával az illetékes 
nemzeti végrehajtó szervhez fordulhat.


