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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad kelios tarptautinės oro linijų bendrovės riboja galimybę plaučių 
problemų turintiems asmenims, kuriems skrydžio metu reikia papildomo deguonies, naudotis 
oro transportu. Pasak peticijos pateikėjo, dauguma ES įsikūrusių oro linijų bendrovių 
neleidžia šiems asmenims lėktuve turėti su savimi savo nešiojamų deguonies atsargų ir verčia 
juos mokėti didžiules sumas už oro linijų bendrovių teikiamą papildomą deguonį. Peticijos 
pateikėjas mano, kad tokie papildomi mokesčiai yra diskriminaciniai ir kad pažeidžiamas EB 
reglamentas Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant 
oru. Jis prašo Europos Parlamento ir Europos Komisijos imtis būtinų veiksmų, kad ES 
įsisteigusiose oro linijose nebeliktų tokio diskriminacinio elgesio.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėjas pabrėžia kliūtis, su kuriomis visoje ES susiduria oro transporto keleiviai, 
kuriems lėktuve reikalingas papildomas deguonis. Kai kurie oro vežėjai leidžia keleiviams į 
lėktuvą įsinešti savo deguonį, tačiau kai kurie oro vežėjai tai draudžia ir verčia naudoti jų 
teikiamą deguonį, kuris kartais yra mokamas. Skiriasi netgi oro vežėjų taikomas mokestis. 
Tokia padėtis gali būti laikoma diskriminavimu.
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Papildomo deguonies tiekimas lėktuve yra opus klausimas, apie kurį Komisija žino, kaip teigė 
pirmininko pavaduotojas A. Tajani atsakydamas į įvairius EP klausimus ir ypač į EP nario 
Malcomo Harbouro klausimą raštu Nr. E 3760/20091.

Oro transporto bendrovių požiūriu deguonies teikimo lėktuve keleiviams, sergantiems tam 
tikromis ligomis, klausimas yra susijęs su saugumu, nes deguonis ar jo teikimui naudojami 
prietaisai gali būti laikomi pavojingais daiktais lėktuvo viduje. Šiuo metu nėra jokios 
specialios ES taisyklės, kuria būtų aiškiai reguliuojamas deguonio teikimo prietaisų 
įsinešimas į lėktuvą, tačiau pagal IATA technines specifikacijas, oro transporto bendrovės gali 
uždrausti įsinešti tokias medžiagas į savo lėktuvą, jei manoma, kad tokios priemonės yra 
nesaugios.

Iš tiesų Reglamente (EEB) Nr. 3922/91 oro bendrovėms suteikti įgaliojimai užtikrinti saugią 
veiklą, įskaitant tam tikrų reikalavimų, susijusių su pavojingų medžiagų vežimu ir 
elektroninių trikdžių vengimu, laikymąsi.

Saugumo požiūriu ir toliau yra sudėtinga kontroliuoti deguonies balionų ar prietaisų, kuriuos 
įsineša keleiviai, turinį ir kokybę. Todėl oro transporto bendrovės gali pasirinkti pačios teikti 
reikalingą deguonį.

Jei oro transporto bendrovė vien tik dėl saugumo atsisako leisti keleiviams į lėktuvą įsinešti 
deguonies prietaisus ir teikia deguonį naudodama savo pačios prietaisus, tai gali būti laikoma 
teikiama paslauga. Tokiu atveju, oro transporto bendrovė gali norėti šią paslaugą 
apmokestinti, nes ją teikiant patiriamos išlaidos.

Jei, priešingai, oro transporto bendrovė leidžia keleiviams į lėktuvą įsinešti deguonies 
prietaisus ir juos naudoti, tuomet taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių 
asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru. Reglamento 10 straipsnyje ir II 
priede teigiama, kad medicininės įrangos transportavimas vykdomas be papildomo mokesčio.

Išvada

Nėra vienodo visoje ES galiojančio teisinio režimo dėl asmenų, kuriems reikia papildomo 
deguonies, keliavimo lėktuvu. Reglamentu (EB) Nr. 1107/2006 tokie keleiviai apsaugomi tik 
tuomet, jei oro transporto bendrovės leidžia jiems įsinešti į lėktuvą savo deguonį; tačiau šis 
reglamentas netaikomas tais atvejais, kai oro transporto bendrovės nusprendžia saugumo 
sumetimais pačios teikti keleiviams deguonį. Tuomet gali būti vykdomos skirtingos praktikos.

Paslaugos keleiviams, kuriems reikia lėktuve naudoti deguonį, gerinimas yra sudėtingas 
klausimas, susijęs su aviacijos saugos taisyklėmis, kurios bus vertinamos 2010 m. teikiant 
numatytą ataskaitą dėl Reglamento Nr. 1107/2006 veikimo ir poveikio, be to, šiame vertinime 
dalyvaus Parlamento kompetentingas komitetas.“

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


