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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1438/2009, внесена от г-н David Buckle, с британско 
гражданство, от името на британската фондация за хора със 
заболявания на белите дробове, относно предполагаеми пречки пред 
достъпа до пътувания с въздушен транспорт за хората със заболявания 
на белите дробове

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че няколко международни авиолинии ограничават 
достъпа до пътувания с въздушен транспорт за хората със заболявания на белите 
дробове, които се нуждаят от допълнителен кислород по време на полетите. Според 
вносителя на петицията по-голямата част от установените в ЕС авиолинии не 
позволяват на тези хора да носят свои собствени преносими бутилки с кислород на 
борда и им начисляват прекомерни суми за използването на допълнителния кислород, 
осигуряван от авиолиниите. Той счита, че налагането на тези допълнителни такси 
представлява дискриминация и е в нарушение на Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно 
правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с 
въздушен транспорт. Той моли Европейския парламент и Европейската комисия да 
предприемат необходимите стъпки, за да накарат установените в ЕС авиолинии да 
прекратят това дискриминиращо отношение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителят посочва трудностите на достъпа до въздушен транспорт за пътници, които 
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се нуждаят от допълнителен кислород на борда на самолетите, тъй като те се сблъскват 
с различни условия в рамките на Европейския съюз. Някои въздушни превозвачи 
позволяват на такива пътници да носят свои собствени бутилки с кислород, но други не 
дават такава възможност и налагат използването на техните бутилки с кислород, които 
в някои случаи се заплащат. Дори сумата за използването на тези бутилки е различна 
при различните превозвачи. Това положение може да се счита за дискриминация.

Осигуряването на допълнителен кислород на борда на самолетите е деликатен въпрос, 
за който Комисията е наясно, както е заявено от заместник председателя Tajani в 
няколко отговора на въпроси на ЕП и по-специално в отговора на въпрос с искане за 
писмен отговор E 3760/20091, внесен от члена на ЕП Malcom Harbour

За авиолиниите, предоставянето на кислород за пътници, страдащи от специфични 
заболявания, е тясно свързано с безопасността, тъй като кислородът или апаратите, 
чрез които се доставя, могат да се считат за опасни товари на борда на 
въздухоплавателното средство. Понастоящем няма конкретна разпоредба на ЕС, която 
ясно да обхваща носенето на апарати за кислород на борда, но съгласно техническите 
спецификации на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) 
авиолиниите могат да откажат пренасянето на борда на подобни материали, ако то се 
счита за небезопасно.

Действително, Регламент (ЕИО) № 3922/91 задължава авиолиниите да гарантират 
безопасно използване на въздухоплавателни средства, включително спазване на 
определени изисквания за транспортиране на опасни товари и избягване на 
електронните смущения.

От гледна точка на безопасността, е трудно да се контролира съдържанието и 
качеството на бутилките или апаратите за кислород, които се пренасят от пътниците. 
Поради това авиолиниите могат да предпочетат да осигурят необходимия кислород.

Ако, от съображения за безопасност, авиолиниите откажат да качат апарати за 
кислород на борда и предпочетат да осигурят кислород от техните собствени апарати, 
това се счита за предоставяне на услуга. В такъв случай, авиолинията има право да 
наложи такса за услугата, тъй като тя предполага извършването на разход.

Ако обаче дадена авиолиния позволява на пътниците да се качват и да използват 
апарати за кислород на борда на самолета, тогава се прилага Регламент (ЕО) №
1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена 
подвижност при пътувания с въздушен транспорт. В такъв случай, член 10, свързан с 
приложение ІІ към регламента, постановява, че транспортирането на медицинско 
оборудване се извършва без допълнително заплащане.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-
3760&language=PL
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Заключение

В ЕС няма приложим единен правен режим относно достъпа до борда на 
въздухоплавателни средства на хора, които се нуждаят от допълнителен кислород. 
Регламент (ЕО) № 1107/2006 предлага реална защита за такива пътници, когато 
въздушните превозвачи им позволяват да носят свой кислород на борда; регламентът
обаче не обхваща случаи, когато въздушният превозвач, поради съображения за 
безопасност, реши да предоставя собствен кислород на пътниците. В такива случаи 
може да възникне разлика в третирането.

Подобряването на услугата за пътници, които се нуждаят от кислород на борда на 
въздухоплавателни средства, е сложен проблем, свързан с правилата за авиационната 
безопасност, който ще бъде разгледан в рамките на доклада относно изпълнението и 
действието на Регламент (ЕО) № 1107/2006, предвиден за 2010 г., и с участието на 
компетентната комисия на Парламента.


