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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1438/2009 af David Buckle, britisk statsborger, om påståede 
hindringer for adgang til at rejse med fly for personer med en lungelidelse

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at en række internationale luftfartsselskaber begrænser adgangen til at 
rejse med fly for personer med en lungelidelse, der kræver ekstra ilt under flyrejsen. Ifølge 
andrageren tillader hovedparten af de EU-baserede luftfartsselskaber ikke, at sådanne 
personer medbringer deres egen bærbare iltforsyning om bord, og kræver en urimelig overpris 
for anvendelsen af den ekstra ilt, som luftfartsselskabet leverer. Han mener, at denne 
ekstrabetaling er diskriminerende og udgør en overtrædelse af Kommissionens forordning 
1107/2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med 
fly. Han beder Europa-Parlamentet og Kommissionen om at tage de nødvendige skridt til at få 
EU-baserede luftfartsselskaber til at ophøre med denne forskelsbehandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren gør opmærksom på de vanskeligheder, der er forbundet med adgangen til 
flytransport for passagerer, som har brug for supplerende ilt om bord på fly i forbindelse med 
forskellige situationer i hele EU. Nogle luftfartsselskaber tillader, at sådanne personer 
medbringer deres egen iltforsyning, men andre selskaber tillader ikke dette og pålægger disse 
personer at anvende den ilt, som luftfartselskabet leverer, og som der i nogle tilfælde skal 
betales for. Selv det beløb, der opkræves af luftfartsselskaberne, varierer fra selskab til 
selskab. Denne situation kan betragtes som forskelsbehandling.
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Leveringen af ekstra ilt om bord på fly er et følsomt emne, som Kommissionen er bekendt 
med, som fastslået af dens næstformand Tajani i flere forskellige svar på spørgsmål fra 
Europa-Parlamentet og især i dennes svar på medlem af Europa-Parlamentet Malcom 
Harbours skriftlige forespørgsel E 3760/20091.

For luftfartsselskaberne er spørgsmålet om levering af ilt i fly til passagerer, der lider af en 
specifik sygdom, tæt forbundet med sikkerhed, eftersom ilt eller udstyr, der leverer ilt, kan 
anses som farligt gods om bord på fly. Der er i dag ikke nogen specifik EU-bestemmelse, der 
dækker transporten af udstyr, der leverer ilt i fly, men i henhold til IATA's tekniske 
specifikationer, kan luftfartsselskaberne nægte at transportere denne type materiale om bord 
på deres fly, hvis den skønnes at udgøre en fare for sikkerheden.

Forordning (EØF) nr. 3922/91 giver således luftfartsselskaberne mandat til at sikre 
håndteringen, herunder overholdelse af bestemte krav til transporten af farligt gods og 
undgåelse af elektroniske forstyrrelser.

Ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er det stadig vanskeligt at kontrollere indholdet og 
kvaliteten af iltflasker eller iltudstyr, der medbringes af passagerer. Luftfartsselskaberne kan 
derfor foretrække at levere den nødvendige ilt selv.

Hvis et luftfartsselskab alene af sikkerhedsmæssige årsager nægter at medbringe en passagers 
iltudstyr og foretrækker at levere ilt fra sit eget udstyr, vil dette kunne betragtes som en 
serviceydelse. I så fald ønsker luftfartsselskabet muligvis at opkræve betaling for denne 
service, eftersom den indebærer en udgift.

Hvis et luftfartsselskab derimod accepterer, at dets passagerer medbringer og anvender deres 
eget iltudstyr om bord på flyene, finder forordning (EF) nr. 1107/2006 om handicappede og 
bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly, anvendelse. I et sådant 
tilfælde fastslår artikel 10, der skal ses sammen med bilag II, at transporten af det medicinske 
udstyr skal foretages uden ekstrabetaling.

Konklusion

Der findes ingen ensartede juridiske regler, der gælder i hele EU, for adgangen om bord på fly 
for personer, der har brug for ekstra ilt. Forordning (EF) 1107/2006 er en reel beskyttelse af 
disse passagerer, når luftfartsselskaberne tillader dem at medbringe deres egen iltforsyning 
om bord, men forordningen dækker ikke de tilfælde, hvor luftfartsselskaber af 
sikkerhedsårsager vælger selv at levere ilt til sine passagerer. Det betyder, at der i praksis kan 
ske forskelsbehandling.

Forbedringen af servicen for passagerer, der har brug for ilt om bord på fly, er et kompliceret 
spørgsmål forbundet med regler for luftfartssikkerhed, som vil blive vurderet i forbindelse 
med den rapport om anvendelsen og virkningerne af forordning (EF) 1107/2006, der skal 
udarbejdes i 2010 med deltagelse af Parlamentets kompetente udvalg." 

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


