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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1115/2008, którą złożył Wolf Zubrytzki (Niemcy) w sprawie równego 
traktowania osób na wózkach inwalidzkich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest osobą korzystającą z wózka inwalidzkiego i skarży się, że za podróże 
lotnicze, hotele, kwatery i domy wakacyjne musi on płacić więcej niż ludzie w pełni sprawni 
fizycznie. Zwraca on uwagę na tę sytuację i domaga się równych warunków dla wszystkich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 stycznia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję jest osobą korzystającą z wózka inwalidzkiego i skarży się, że za podróże 
lotnicze, hotele, kwatery i domy wakacyjne musi płacić więcej niż ludzie w pełni sprawni 
fizycznie. Domaga się on równych warunków dla wszystkich.

W odniesieniu do podróży Komisja zaproponowała działanie na szczeblu wspólnotowym, 
które doprowadziło do przyjęcia rozporządzenia1 w sprawie praw osób niepełnosprawnych 
oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Obecnie
w chwili wylotu z każdego lotniska w UE stosuje się szereg środków w celu zagwarantowania
równego dostępu tych pasażerów do transportu lotniczego, bez dyskryminacji i bez 

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw 
osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz.U.
L 204, s. 1).
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dodatkowych kosztów, oraz potrzebnej im pomocy.

Rozporządzenie to obowiązywało częściowo od 26 lipca 2007 r. (w szczególności jego 
przepisy dotyczące równego traktowania osób o ograniczonej sprawności ruchowej),
a obecnie obowiązuje w całości od dnia 26 lipca 2008 r. Obowiązki zawarte w rozporządzeniu 
odnoszą się do osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, które 
korzystają lub zamierzają korzystać z komercyjnych usług lotniczego transportu 
pasażerskiego i wylatują z lotniska UE, mają na nim przesiadkę lub przylatują na nie.

Każde państwo członkowskie musi wyznaczyć krajowy organ wykonawczy odpowiedzialny 
za zapewnienie przestrzegania tych praw. Jeśli osoba niepełnosprawna lub osoba
o ograniczonej sprawności ruchowej nie jest usatysfakcjonowana działaniem organu 
zarządzającego lotniskiem lub przedmiotowego przewoźnika, może złożyć skargę do 
krajowego organu wykonawczego, który jest uprawniony do nakładania kar na jednostki 
naruszające rozporządzenie. Lista tych organów jest dostępna na następującej stronie 
internetowej: http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/prm/index_en.htm.

Komisja zobowiązana jest do bacznego monitorowania stosowania i egzekwowania tego 
rozporządzenia, podobnie jak ogólnego rozporządzenia w sprawie praw pasażerów linii 
lotniczych1. Komisja jest w stałym kontakcie z właściwymi zainteresowanymi stronami
i będzie szczególnie wyczulona na zasygnalizowane trudności i informacje zwrotne od 
obywateli.

Ponadto obecne ramy prawne WE zapewniają ochronę przed dyskryminacją ze względu na 
niepełnosprawność w dziedzinie zatrudnienia, pracy i szkolenia zawodowego2.

Komisja Europejska nadal pracuje nad udoskonaleniem obecnych ram prawnych i dnia 2 lipca 
2008 r. przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną, zapewniającej środki konieczne do umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym skutecznego i niedyskryminującego dostępu do ochrony socjalnej, 
korzyści socjalnych, opieki zdrowotnej, edukacji oraz dostępu do towarów i usług 
oferowanych społeczeństwu – w tym hoteli, pensjonatów i domów letniskowych,
a w szczególności godziwego zakwaterowania – i zaopatrzenia w nie. Obecnie trwają 
negocjacje dotyczące tego wniosku, który stanie się prawem europejskim (w formie 
dyrektywy) po zatwierdzeniu przez Radę. Po uzgodnieniu treści dyrektywy i przyjęciu jej 
przez Radę oraz po upływie terminu transponowania jej do prawa krajowego służby Komisji 
będą bacznie monitorować sytuację i podejmą działania konieczne w celu zagwarantowania, 
że każde państwo członkowskie wypełni swoje zobowiązania.

Wnioski

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające 
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo 
odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Tekst mający znaczenie 
dla EOG) – oświadczenie Komisji Europejskiej (Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1–8).
2 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16).
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Obecnie większość problemów poruszanych przez składającego petycję nadal leży w gestii 
władz krajowych na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym. Jeśli chodzi o skargę na 
nierówną zapłatę za podróż samolotem, składający petycję może jednak – zgodnie z prawem 
Wspólnoty – złożyć skargę do organu zarządzającego lotniskiem lub przedmiotowego 
przewoźnika, a jeśli nie będzie usatysfakcjonowany ich działaniem – do właściwego 
krajowego organu wykonawczego.


