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Comisia pentru petiţii

1.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1115/2008, adresată de Wolf Zubrytzki, de cetăţenie germană, 
privind egalitatea de tratament a persoanelor care se deplasează în scaun cu 
rotile

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este o persoană care se deplasează în scaun cu rotile şi reclamă faptul că pentru 
călătoriile cu avionul, hoteluri, pensiuni şi case de vacanţă trebuie să plătească mai mult decât 
persoanele fără handicap. El atrage atenţia asupra acestei situaţii şi solicită condiţii egale 
pentru toate persoanele.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 ianuarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 (alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiţionarul este o persoană care se deplasează în scaun cu rotile şi reclamă faptul că pentru 
călătoriile cu avionul, hoteluri, pensiuni şi case de vacanţă trebuie să plătească mai mult decât 
persoanele fără handicap. Acesta solicită condiţii egale pentru toţi.

În ceea ce priveşte transportul aerian, Comisia a propus acţiuni la nivel comunitar care au dus 
la adoptarea unui Regulament1 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor 
cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului. În prezent, sunt în vigoare o serie de 
                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 
2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe 
durata călătoriei pe calea aerului, (JO L 204, p. 1).
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măsuri aplicabile la plecarea de pe un aeroport comunitar, pentru a se asigura accesul egal al 
acestor pasageri la transportul aerian, fără discriminare şi fără costuri suplimentare, precum şi 
asistenţa necesară.

Regulamentul a fost aplicabil parţial începând cu 26 iulie 2007 (în special, dispoziţiile 
referitoare la tratamentul egal al persoanelor cu mobilitate redusă) şi se aplică integral de la 26 
iulie 2008. Obligaţiile stipulate în regulament se aplică în cazul persoanelor cu handicap şi al 
persoanelor cu mobilitate redusă care utilizează sau doresc să utilizeze serviciile aeriene 
comerciale de transport de pasageri la plecarea, tranzitul sau sosirea pe un aeroport comunitar.

Fiecare stat membru trebuie să desemneze organismele naţionale de aplicare, care trebuie să 
asigure respectarea acestor drepturi. În cazul în care o persoană cu handicap sau o persoană cu 
mobilitate redusă se declară nemulţumită de asistenţa oferită de autoritatea de administrare a 
aeroportului sau de transportatorul aerian respectiv, aceasta se poate adresa organismului 
naţional responsabil cu aplicarea, care are competenţa de a impune sancţiuni entităţilor care 
nu respectă dispoziţiilor Regulamentului. O listă a acestor organisme este disponibilă la 
adresa: http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/prm/index_en.htm

Comisia s-a angajat să monitorizeze îndeaproape aplicarea şi garantarea respectării 
regulamentului, în mod similar cu monitorizarea respectării Regulamentul general privind 
drepturile pasagerilor aerieni1. Comisia este în contact permanent cu toţi actorii relevanţi şi va 
acorda o atenţie deosebită dificultăţilor identificate şi feedback-ului din partea cetăţenilor.

Mai mult, actualul cadru legislativ comunitar oferă protecţie împotriva discriminării pe motiv 
de handicap în domeniul ocupării forţei de muncă, al încadrării în muncă şi cel al formării 
profesionale2. 

Comisia Europeană continuă să depună eforturi pentru a îmbunătăţi actualul cadru legal şi la 
2 iulie 2008 a prezentat o propunere de directivă cu privire la punerea în aplicare a 
principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală, care include măsurile necesare pentru a permite persoanelor cu 
handicap să beneficieze de acces egal la protecţie socială, avantaje sociale, servicii de 
sănătate, educaţie şi accesul la bunuri şi servicii, inclusiv hoteluri, pensiuni, case de vacanţă 
şi, în anumite cazuri specifice, condiţii de cazare rezonabile. Propunerea se află în faza 
negocierilor şi va deveni parte a legislaţiei comunitare (sub forma unei directive) după 
aprobarea Consiliului. De îndată ce Consiliul va aproba şi va adopta directiva şi după 
expirarea termenului de transpunere în legislaţia naţională, serviciile Comisiei vor monitoriza 
îndeaproape situaţia şi vor lua măsurile necesare pentru a se asigura că fiecare stat membru 
respectă obligaţiile care îi revin în temeiul directivei.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 
februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a 
pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a 
zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (text cu relevanţă pentru SEE) –
Declaraţia Comisiei, (JO L 46, 17.2.2004, p. 1–8).
2 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii 
de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă (JO L 303, 2.12.2000, p. 16).
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Concluzii

În prezent, majoritatea chestiunilor la care face referire petiţionarul sunt de competenţa 
autorităţilor naţionale la nivel local, regional sau naţional. Totuşi, în ceea ce priveşte 
nemulţumirea sa legată de costurile mai mari aferente transportului aerian, petiţionarul poate 
înainta o plângere – în temeiul dreptului comunitar – către organismul de administrare a 
aeroportului sau către transportatorul aerian în cauză şi, în situaţia în care nu este mulţumit de 
rezultat, se poate adresa organismului naţional competent responsabil de aplicarea 
regulamentului menţionat anterior.


