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Θέμα: Αναφορά 1438/2009, του David Buckle, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του Βρετανικού Πνευμονολογικού Ιδρύματος (British Lung Foundation), 
σχετικά με εικαζόμενα εμπόδια στην πρόσβαση σε αεροπορικές μεταφορές 
ατόμων με πνευμονολογικές παθήσεις

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι αρκετές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες εμποδίζουν την 
πρόσβαση σε αεροπορικές μεταφορές σε άτομα με πνευμονολογικές παθήσεις που χρήζουν 
συμπληρωματικής παροχής οξυγόνου κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, η πλειονότητα των αεροπορικών εταιρειών με έδρα στην ΕΕ δεν επιτρέπουν στα 
άτομα αυτά να μεταφέρουν στο αεροπλάνο δική τους φορητή συσκευή παροχής οξυγόνου και 
τους χρεώνουν υπέρογκα ποσά για τη συμπληρωματική παροχή οξυγόνου που διαθέτουν οι 
εταιρείες. Εκτιμά ότι οι εν λόγω πρόσθετες χρεώσεις συνιστούν διάκριση και αποτελούν 
παραβίαση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2006/ΕΚ σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς. Ζητεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν τα αναγκαία μέτρα 
ούτως ώστε να δοθεί τέλος σε αυτήν τη διακριτική μεταχείριση από τις αεροπορικές εταιρείες 
με έδρα στην ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Ο αναφέρων επισημαίνει τις δυσκολίες στην πρόσβαση σε αεροπορικές μεταφορές επιβατών 
που χρειάζονται συμπληρωματική παροχή οξυγόνου στα αεροσκάφη, καθώς αντιμετωπίζουν 
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διάφορες καταστάσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Ορισμένοι αερομεταφορείς επιτρέπουν στους 
επιβάτες αυτούς να μεταφέρουν τη δική τους συσκευή παροχής οξυγόνου, αλλά ορισμένοι 
άλλοι αερομεταφορείς αρνούνται τη δυνατότητα αυτή και επιβάλλουν τη χρήση των δικών 
τους συσκευών παροχής οξυγόνου που, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπόκειται σε χρέωση. 
Ακόμη και οι χρεώσεις ποικίλλουν από τον έναν αερομεταφορέα στον άλλον. Η κατάσταση 
αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι εισάγει διακρίσεις.

Η παροχή συμπληρωματικού οξυγόνου επί του αεροσκάφους είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα το 
οποίο γνωρίζει η Επιτροπή, όπως έχει δηλώσει ο Αντιπρόεδρος Tajani σε διάφορες 
απαντήσεις σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και συγκεκριμένα στην απάντησή του στην 
ερώτηση E-3760/20091 που υπέβαλε ο βουλευτής του ΕΚ Malcom Harbour.

Για τις αεροπορικές εταιρείες, το ζήτημα της παροχής οξυγόνου επί του αεροσκάφους σε 
επιβάτες που πάσχουν από συγκεκριμένες νόσους συνδέεται στενά με αυτό της ασφάλειας, 
καθώς το οξυγόνο ή οι συσκευές παροχής του μπορεί να θεωρηθούν επικίνδυνα φορτία εντός 
του αεροσκάφους. Σήμερα, δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας της ΕΕ που θα μπορούσε να 
καλύπτει ρητά τη μεταφορά συσκευών παροχής οξυγόνου επί του αεροσκάφους, αλλά, βάσει 
των τεχνικών προδιαγραφών της IATA, οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να αρνούνται την 
μεταφορά υλικού αυτού του είδους επί του αεροσκάφους εάν κρίνουν ότι δεν είναι ασφαλές.

Πράγματι, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 δίνει εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να 
διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης συγκεκριμένων 
απαιτήσεων για τη μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων και την αποφυγή ηλεκτρονικών 
παρεμβολών.

Από άποψης ασφάλειας, εξακολουθεί να είναι δύσκολο να ελέγχεται το περιεχόμενο και η 
ποιότητα των φιαλών ή συσκευών οξυγόνου που φέρουν οι επιβάτες. Συνεπώς, οι 
αεροπορικές εταιρείες μπορεί να προτιμούν να παρέχουν οι ίδιες το απαραίτητο οξυγόνο.

Εάν, αποκλειστικά και μόνο για λόγους ασφάλειας, μια αεροπορική εταιρεία αρνείται να 
μεταφέρει τις συσκευές παροχής οξυγόνου των επιβατών επί του αεροσκάφους και προτιμά 
να παρέχει οξυγόνο μέσω δικών της συσκευών, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί παρεχόμενη 
υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτήν, η αεροπορική εταιρεία μπορεί να επιθυμεί να χρεώσει τη 
συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς συνεπάγεται κάποιο κόστος.

Εάν, αντιθέτως, μια αεροπορική εταιρεία αποδέχεται τη μεταφορά και τη χρήση συσκευών 
παροχής οξυγόνου επί του αεροσκάφους, τότε εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς. Σε μια τέτοια περίπτωση, στο άρθρο 10 του 
κανονισμού, το οποίο συνδέεται με το Παράρτημα ΙΙ, αναφέρεται ότι η μεταφορά ιατρικού 
εξοπλισμού παρέχεται χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Συμπέρασμα

Δεν υφίσταται ενιαίο νομικό καθεστώς που να ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με την 
πρόσβαση στα αεροσκάφη ατόμων που χρειάζονται συμπληρωματική παροχή οξυγόνου. Ο 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-3760&language=PL
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κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 παρέχει πραγματική προστασία στους συγκεκριμένους 
επιβάτες όταν οι αερομεταφορείς τους επιτρέπουν να φέρουν τη δική τους συσκευή οξυγόνου 
επί του αεροσκάφους· ωστόσο, ο κανονισμός δεν καλύπτει περιπτώσεις στις οποίες οι 
αερομεταφορείς αποφασίζουν, για λόγους ασφάλειας, να παρέχουν δικές τους συσκευές 
οξυγόνου στους επιβάτες. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να προκύψει διαφορετική 
μεταχείριση στην πράξη.

Η βελτίωση της υπηρεσίας για επιβάτες που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τις συσκευές 
παροχής οξυγόνου επί του αεροσκάφους είναι ένα σύνθετο ζήτημα που συνδέεται με τους 
κανόνες ασφάλειας της αεροπορίας, οι οποίοι θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έκθεσης 
σχετικά με τη λειτουργία και τις συνέπειες του κανονισμού 1107/2006, που προβλέπεται για 
το 2010, και με τη συμμετοχή της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου.


