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Temats: Lūgumraksts Nr. 1438/2009, ko Apvienotās Karalistes Plaušu fonda vārdā
iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais David Buckle, par iespējamiem 
šķēršļiem attiecībā uz cilvēku ar plaušu slimībām piekļuvi gaisa transportam

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka vairākas starptautiskās aviolīnijas liedz cilvēkiem ar 
plaušu slimībām, kuriem lidojumu laikā nepieciešams papildu skābeklis, izmantot gaisa 
transportu. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju lielākā daļa ES aviolīniju 
neļauj personām ienest lidmašīnā viņu pārnēsājamos skābekļa krājumus un liek maksāt 
pārmērīgu maksu par lidmašīnās sniegto papildu skābekli. Viņš uzskata, ka šī papildu maksa 
ir diskriminējoša un pārkāpj Regulu (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu. Viņš lūdz Eiropas 
Parlamentu un Eiropas Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, lai ES aviolīnijas pārtrauktu 
šo diskriminējošo attieksmi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz grūtībām, kas saistītas ar piekļuvi gaisa transportam 
pasažieriem, kuriem lidojuma laikā nepieciešams papildu skābeklis, jo viņi sastopas ar 
dažādām situācijām ES. Daži aviopārvadātāji atļauj šādiem pasažieriem ņemt līdzi savu 
skābekli, bet citi pārvadātāji liedz šo iespēju un liek izmantot viņu skābekli, kas atsevišķos 
gadījumos ir par maksu. Arī aviopārvadātāju pieprasītā maksa par skābekli ir atšķirīga. Šo 
situāciju var uzskatīt par diskriminējošu.
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Papildu skābekļa nodrošināšana lidmašīnās ir jutīgs jautājums, un Komisijai tas ir zināms, kā 
norādījis tās priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajani vairākās atbildēs uz EP uzdotajiem 
jautājumiem, īpaši atbildē uz EP deputāta Malcom Harbour rakstisko jautājumu E-
3760/20091.

Lidsabiedrībām jautājums par skābekļa nodrošināšanu lidmašīnās pasažieriem, kas slimo ar 
specifisku slimību, ir cieši saistīts ar drošību, jo skābekli vai ierīces, kas to nodrošina, var 
uzskatīt par bīstamām precēm lidmašīnā. Pašreiz nav īpašu ES noteikumu, kas nepārprotami 
attiektos uz skābekļa nodrošināšanas ierīču pārvadāšanu lidmašīnās, bet saskaņā ar IATA
tehniskajām specifikācijām lidsabiedrības var liegt ienest savās lidmašīnās šādu vielu, ja to 
uzskata par nedrošu.

Patiešām Regula (EEK) Nr. 3922/91 prasa lidsabiedrībām nodrošināt drošu darbību, tajā 
skaitā ievērot noteiktas prasības attiecībā uz bīstamu preču pārvadāšanu un izvairīties un 
elektroniskiem traucējumiem.

No drošības viedokļa ir grūti izkontrolēt pasažieru līdzpaņemto skābekļa balonu vai ierīču 
saturu un kvalitāti. Tādēļ lidsabiedrības var dot priekšroku nodrošināt vajadzīgo skābekli.

Ja tikai drošības apsvērumu dēļ lidsabiedrība atsakās pārvadāt pasažieru skābekļa ierīces un 
atzīst par labāku nodrošināt skābekli no savām ierīcēm, to varētu uzskatīt par nodrošinātu 
pakalpojumu. Šajā gadījumā lidsabiedrība var vēlēties iekasēt maksu par šo pakalpojumu, jo 
tas ietver izdevumus.

Ja, no otras puses, lidsabiedrība atļauj lidmašīnās pārvadāt un izmantot pasažieru skābekļa 
ierīces, tad jāpiemēro Regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu. Šādā situācijā Regulas II pielikuma 
10. pants nosaka, ka medicīnisko palīglīdzekļu pārvadāšanu veic bez papildu samaksas.

Secinājumi

ES nav vienota tiesiskā regulējuma attiecībā piekļuvi gaisa transportam cilvēkiem, kam 
nepieciešams papildu skābeklis. Regula (EK) Nr. 1107/2006 piedāvā šiem pasažieriem drošu 
aizsardzību gadījumos, kad gaisa pārvadātāji atļauj viņiem ienest lidmašīnā savu skābekli; 
tomēr regula neattiecas uz tiem gadījumiem, kad gaisa pārvadātāji nolemj drošības nolūkos 
nodrošināt pasažierus ar savu skābekli. Tādā gadījumā praksē varētu rasties atšķirīga 
attieksme.

Pakalpojuma uzlabošana tiem pasažieriem, kam lidmašīnā nepieciešams lietot skābekli, ir 
sarežģīts jautājums, kas saistīts ar aviācijas drošības noteikumiem un tiks izvērtēts darbības 
ziņojuma un Regulas (EK) Nr. 1107/2006 ietekmes ietvaros, paredzams, 2010. gadā, iesaistot
Parlamenta kompetento komiteju.”

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


