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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1115/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Wolf 
Zubrytzki, par vienlīdzīgu attieksmi pret personām ratiņkrēslos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš lieto ratiņkrēslu, sūdzas, ka par aviopārvadājumiem, 
viesnīcām, viesu namiem un brīvdienu mājām viņam ir jāmaksā vairāk nekā cilvēkiem ar 
lielākām fiziskām spējām. Viņš vērš uzmanību uz šo situāciju un pieprasa visiem vienādus 
nosacījumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 26. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs, kurš lieto ratiņkrēslu, sūdzas, ka par aviopārvadājumiem, 
viesnīcām, viesu namiem un brīvdienu mājām viņam ir jāmaksā vairāk nekā cilvēkiem ar 
lielākām fiziskām spējām. Viņš pieprasa visiem vienādus nosacījumus.

Attiecībā uz aviopārvadājumiem Komisija ierosināja pasākumu Kopienas līmenī, kā rezultātā 
tika pieņemta regula1 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, 
ceļojot ar gaisa transportu. Tagad lidojumiem no visām ES lidostām piemēro vairākus 
pasākumus, lai garantētu šādiem pasažieriem vienlīdzīgu piekļuvi gaisa transportam, 
nediskriminējot viņus un neradot papildu izmaksas, un lai nodrošinātu šādiem pasažieriem 

                                               
1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu, OV L 204, 1. lpp.
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vajadzīgo palīdzību.

Kopš 2007. gada 26. jūlija šo regulu piemēroja daļēji (it sevišķi tās noteikumus par 
vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām), un tagad — no 
2008. gada 26. jūlija — to piemēro pilnībā. Šīs regulas noteikumi attiecas uz invalīdiem un 
personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kuras izmanto vai vēlas izmantot komerciālos 
pasažieru gaisa pārvadājumu pakalpojumus, atstājot ES dalībvalsts lidostu, ceļojot tranzītā vai 
ierodoties tajā.

Katrai dalībvalstij jāizraugās valsts izpildiestāde, kas ir atbildīga par šo tiesību nodrošināšanu. 
Ja invalīds vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām nevar panākt apmierinošu 
risinājumu no lidostas vadības iestādes vai iesaistītā aviopārvadātāja, viņš/viņa var iesniegt 
sūdzību valsts izpildiestādei, kurai ir tiesības piemērot sankcijas pret iestādēm, kas pārkāpj 
regulas noteikumus. Minēto iestāžu saraksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/prm/index_en.htm.

Līdzīgi kā attiecībā uz vispārējo regulu par gaisa transporta pasažieru tiesībām1, Komisija ir 
apņēmusies stingri uzraudzīt šīs regulas piemērošanu un izpildi. Tā nepārtraukti sazinās ar 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un pievērsīs īpašu uzmanību noteiktajām problēmām un 
pilsoņu atsauksmēm.

Turklāt pašreizējais EK tiesiskais regulējums nodrošina aizsardzību pret diskrimināciju 
invaliditātes dēļ nodarbinātības, profesijas un profesionālās izglītības jomā2.

Eiropas Komisija joprojām strādā, lai uzlabotu pašreizējo tiesisko regulējumu, un 2008. gada 
2. jūlijā tā nāca klajā ar priekšlikumu direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa 
īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas, kurā iekļauti vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu personām ar 
invaliditāti efektīvu, nediskriminējošu piekļuvi sociālai aizsardzībai, sociālām priekšrocībām, 
veselības aprūpei, izglītībai, kā arī piekļuvi sabiedrībai pieejamu preču un pakalpojumu 
piegādei, tostarp viesnīcām, viesu mājām un brīvdienu mājām, un, īpašos gadījumos, piekļuvi 
pienācīgiem pasākumiem. Šis priekšlikums pašlaik tiek izskatīts, un pēc apstiprināšanas 
Padomē tas kļūs par Eiropas tiesību aktu direktīvas formā. Pēc tam, kad direktīva būs 
saskaņota un pieņemta Padomē un būs beidzies termiņš tās transponēšanai valstu tiesību 
aktos, Komisijas dienesti cieši uzraudzīs situāciju un veiks vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka visas dalībvalstis pilda savus pienākumus.

Secinājumi

Pašlaik vairums lūgumraksta iesniedzēja izvirzīto jautājumu joprojām ir vietēja, reģionāla vai 
valsts līmeņa dalībvalstu iestāžu kompetencē. Taču attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja 
sūdzību par nevienlīdzīgu samaksu par aviopārvadājumiem lūgumraksta iesniedzējs, 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai 
ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (dokuments attiecas uz EEZ) — Komisijas 
paziņojums, OV L 46, 17.2.2004, 1.–8. lpp.
2 Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei 
pret nodarbinātību un profesiju, OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.
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pamatojoties uz Kopienas tiesību aktiem, var iesniegt sūdzību lidostas vadības iestādei vai 
iesaistītajam aviopārvadātājam un, ja viņš nevar panākt apmierinošu risinājumu, —
kompetentajai valsts izpildiestādei.”


