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Tárgy: David Buckle brit állampolgár által a „British Lung Foundation” (a 
tüdőbetegségekkel foglalkozó brit alapítvány) nevében benyújtott 1438/2009.
számú petíció a légi közlekedés valamilyen tüdőbetegségben szenvedő 
emberek általi igénybevételének állítólagos akadályairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy több nemzetközi légitársaság korlátozza a légi 
közlekedés igénybevételét a valamilyen tüdőbetegségben szenvedő emberek esetében, 
akiknek a repülőút során többletoxigénre van szükségük. A petíció benyújtója szerint az 
európai uniós légitársaságok többsége nem engedélyezi az ilyen betegeknek, hogy a fedélzetre 
felvigyék saját hordozható oxigénberendezésüket, és felháborítóan magas díjat számítanak fel 
a légitársaság által biztosított többletoxigén igénybevételéért. Véleménye szerint az említett 
többletköltségek diszkriminatívak, valamint a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve 
csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló 1107/2006/EK rendelet megsértését 
jelentik. Arra kéri az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot, hogy tegyék meg az 
ahhoz szükséges lépéseket, hogy az európai uniós légitársaságok véget vessenek ennek a 
hátrányos megkülönböztetésnek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. január 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a légi közlekedéshez való hozzáférés nehézségeire 
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az olyan utasok esetében, akiknek a repülőút során többletoxigénre van szükségük, amint azt 
EU-szerte különféle helyzetekben tapasztalják. Néhány légitársaság engedélyezi az ilyen 
utasok számára, hogy felvigyék magukkal a fedélzet re  saját hordozható 
oxigénberendezésüket, ugyanakkor más légitársaságok megtagadják ezt a lehetőséget, és 
kizárólag az általuk biztosított oxigénberendezés használatát teszik lehetővé, ami sok esetben 
díjköteles. Még a légitársaságok által felszámított ilyen díjak mértéke is változó. A fennálló 
helyzet megkülönböztető jellegűnek tekinthető.

A többletoxigén fedélzeten való biztosítása kényes kérdés, amelynek a Bizottság a tudatában 
van, amint azt Tajani alelnök több alkalommal is kijelentette az Európai Parlament kérdéseire 
adott válaszaiban, és különösen Malcolm Harbour európai parlamenti képviselő 3760/2009 E. 
sz. írásbeli kérdésére adott válaszában1.

A légitársaságok számára a fedélzeti többletoxigén biztosítása a repülőút során a különös 
betegségben szenvedő utasok számára szorosan összefügg a biztonsággal, tekintve, hogy az 
oxigén, vagy az ennek biztosítására szolgáló eszköz veszélyes árunak minősülhet a repülőgép 
fedélzetén. Jelenleg nincs olyan uniós szabály, amely kifejezetten a többletoxigént biztosító 
eszközök fedélzeti szállítására vonatkozna, de a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) 
műszaki előírásai alapján a légitársaságok megtagadhatják az ilyen anyagok fedélzeten való 
szállítását, amennyiben azt nem tartják biztonságosnak.

A 3922/91/EGK rendelet a biztonságos üzemeltetés biztosítására utasítja a légitársaságokat, 
beleértve néhány veszélyes áru szállítására vonatkozó követelmény tiszteletben tartását és az 
elektronikai interferencia elkerülését.

Biztonsági szempontból továbbra is bonyolult az utasok által szállított saját oxigénpalackok 
vagy -berendezések tartalmának és minőségének ellenőrzése. Ennélfogva a légitársaságok 
esetleg inkább maguk kívánják biztosítani a szükséges oxigént.

Ha – kizárólag biztonsági okokból – a légitársaság megtagadja az utasok saját 
oxigénberendezéseinek fedélzetre való felvitelét, és inkább saját eszközeiből biztosítja az 
oxigént, ez egyfajta szolgáltatásnak minősülhet. Ez esetben viszont a légitársaság díjat 
kívánhat felszámítani e szolgáltatásért, mivel az költséggel jár.

Ha azonban – épp ellenkezőleg – a légitársaság engedélyezi az utasok saját 
oxigénberendezéseinek repülőgép fedélzetére való felvitelét és használatát, akkor a légi 
járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól 
szóló 1107/2006/EK rendeletet kell alkalmazni. Hasonló helyzetben, a rendelet II. 
mellékletével kapcsolatos 10. cikke kimondja, hogy az orvosi berendezések szállítását minden 
további díj nélkül kell biztosítani.

Következtetés

Az Európai Unió területén hatályos, a repülőút során többletoxigént igénylő utasok 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-
3760&language=PL
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kiszolgálására vonatkozó egységes jogi szabályozás nem létezik. Az 1107/2006/EK rendelet 
tényleges védelmet nyújt az ilyen utasok számára abban az esetben, ha a légitársaság 
engedélyezi a saját többletoxigént biztosító berendezésük fedélzetre való felvitelét; 
ugyanakkor nem tartoznak a rendelet hatálya alá azokat az esetek, amikor a légitársaság 
biztonsági okok miatt dönt úgy, hogy maga biztosítja a többletoxigént az utasok számára. 
Előfordulhat, hogy a gyakorlatban a problémát többféleképp kezelik.

A repülőgép fedélzeten oxigént igénylő utasok számára nyújtott szolgáltatások javítása egy, a 
légiközlekedés biztonsági szabályaival kapcsolatos olyan összetett kérdés, amelyet az 
1107/2006/EK rendelet működéséről és hatásairól szóló 2010-re előirányzott jelentés 
keretében, a Parlament illetékes bizottságának bevonásával értékelnek majd.


