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

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS
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neįgaliųjų vežimėliais, kurią pateikė Vokietijos pilietis Wolf Zubrytzki

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas naudojasi neįgaliųjų vežimėliu ir skundžiasi, kad, palyginti su įgaliais 
asmenimis, turi mokėti brangiau už keliones orlaiviais, viešbučius, svečių namus ir 
vasarnamius. Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į šią padėtį ir prašo visiems vienodų sąlygų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. sausio 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjas naudojasi neįgaliųjų vežimėliu ir skundžiasi, kad, palyginti su įgaliais 
asmenimis, turi mokėti brangiau už keliones orlaiviais, viešbučius, svečių namus ir 
vasarnamius. Peticijos pateikėjas reikalauja visiems vienodų sąlygų.

Dėl kelionių orlaiviais, Komisija pasiūlė imtis veiksmų Bendrijos lygmeniu ir to pasiūlymo 
rezultatas – priimtas reglamentas1 dėl neįgalių keleivių ir ribotos judėsenos keleivių teisių 
keliaujant orlaiviais. Dabar išvykstant iš kiekvieno ES oro uosto taikoma nemažai priemonių, 
kuriomis užtikrinama, kad tokie keleiviai turėtų vienodas galimybes keliauti oro transportu ir 
nebūti diskriminuojami, papildomai už tai nemokėtų ir gautų visą būtiną pagalbą.

                                               
1 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl 
neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru (OL L 2004, p. 1).
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Šis reglamentas iš dalies taikomas nuo 2007 m. liepos 26 d. (visų pirma jo nuostatos dėl 
vienodo požiūrio į ribotos judėsenos asmenis), o visas – nuo 2008 m. liepos 26 d. Reglamente 
nustatytos prievolės taikomos neįgaliems ir ribotos judėsenos asmenims, kurie naudojasi ar 
ketina naudotis komercinio keleivinio oro transporto paslaugomis išvykdami iš ES oro uosto, 
keliaudami per jį tranzitu ar atvykdami į jį.

Kiekviena valstybė narė privalo paskirti nacionalinę vykdymo užtikrinimo instituciją, 
atsakingą už tokių teisių paisymo užtikrinimą. Tuo atveju, jei neįgalaus ar ribotos judėsenos 
asmens reikalavimų nepatenkina atitinkamo oro uosto ar vežėjo vadovybė, toks asmuo gali 
pateikti skundą nacionalinei vykdymo užtikrinimo institucijai, kuri turi galią reglamentą 
pažeidžiantiems subjektams skirti nuobaudas. Tokių institucijų sąrašą galima rasti interneto 
svetainėje http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/prm/index_en.htm.

Komisija yra įsipareigojusi atidžiai stebėti, kaip taikomas šis reglamentas ir kaip užtikrinamas 
jo vykdymas, panašiai kaip ir bendrojo reglamento dėl oro transporto keleivių teisių atveju1. 
Komisija nuolat palaiko ryšius su susijusiomis interesų grupėmis ir bus ypač pasirengusi 
spręsti nustatytus sunkumus ir nagrinėti piliečių atsiliepimus.

Be to, galiojančioje EB teisės sistemoje numatyta apsauga nuo diskriminacijos dėl negalios 
užimtumo, veiklos ir profesinio mokymo srityje2.

Europos Komisija vis dar siekia pagerinti galiojančią teisės sistemą ir 2008 m. liepos 2 d. 
pateikė pasiūlymą dėl direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant 
jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas ir kurioje 
nustatytos priemonės, kuriomis neįgaliems asmenims suteikiamos realios nediskriminacinės 
galimybės gauti socialinę apsaugą, socialinių lengvatų, sveikatos priežiūrą, mokymą ir 
visuomenei prieinamų prekių bei paslaugų, įskaitant viešbučius, svečių namus ir vasarnamius, 
ir visų pirma tinkamas gyventi sąlygas. Šis pasiūlymas dabar aptariamas ir taps Europos teisės 
aktu (direktyvos forma), kai jį patvirtins Taryba. Kai Taryba susitars dėl tokios direktyvos ir 
ją patvirtins ir praeis terminas, iki kurio ją reikia perkelti į nacionalinę teisę, Komisijos 
tarnybos atidžiai stebės padėtį ir imsis būtinų veiksmų, kad užtikrintų, jog visos valstybės 
narės vykdytų savo prievoles.

Išvados

Šiuo momentu svarbiausi peticijos pateikėjo keliami klausimai dar vis patenka į nacionalinių 
valdžios institucijų vietos, regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu kompetencijos sritį. Tačiau dėl 
savo skundo dėl nevienodo mokėjimo už keliones orlaiviais, peticijos pateikėjas, remdamasis 
Bendrijos teise, gali pateikti skundą atitinkamo oro uosto arba vežėjo vadovybei ir tuo atveju, 
jeigu jo reikalavimai nebus patenkinti, – nacionalinei kompetentingai vykdymo užtikrinimo 
institucijai.“

                                               
1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras 
kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam 
laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (tekstas svarbus EEE), Komisijos pranešimas 
(OL L 46, 2004 2 17, p. 1–8).
2 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 
srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000 12 2, p. 16).


