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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1438/2009, którą złożył David Buckle (Wielka Brytania) w imieniu 
British Lung Foundation, w sprawie rzekomych utrudnień w dostępie 
do podróży samolotem dla osób z problemami płucnymi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że kilka międzynarodowych linii lotniczych ogranicza dostęp 
do podróży samolotem osobom z problemami płucnymi, które wymagają podawania 
dodatkowego tlenu podczas lotu. Według składającego petycję większość unijnych linii 
lotniczych nie zezwala takim osobom na wnoszenie na pokład ich własnych przenośnych 
zasobników tlenu i nakłada na nie wygórowane opłaty za korzystanie z uzupełniającego tlenu 
zapewnianego przez przewoźnika powietrznego. Uważa on, że owe opłaty dodatkowe 
są dyskryminujące i stanowią naruszenie rozporządzenia WE nr 1107/2006 w sprawie praw 
osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą 
lotniczą. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej 
o podjęcie niezbędnych działań w celu położenia kresu takiemu dyskryminującemu 
traktowaniu ze strony unijnych linii lotniczych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składający petycję zwraca uwagę na trudności związane z dostępem do transportu lotniczego 
dla pasażerów, którzy wymagają podawania na pokładzie samolotu uzupełniającego tlenu, 
zważywszy na różne sytuacje, z jakimi spotykają się takie osoby w całej Unii Europejskiej. 
Niektórzy przewoźnicy powietrzni zezwalają na wnoszenie własnego tlenu, inni natomiast 
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odmawiają takiej możliwości i w rezultacie wymagają korzystania z tlenu zapewnianego 
przez przewoźnika, za który w niektórych przypadkach należy uiścić dodatkową opłatę. 
Nawet wysokość opłat pobieranych przez przewoźników powietrznych różni się w zależności 
od przewoźnika. Sytuację tę można uznać za dyskryminującą.

Udostępnianie uzupełniającego tlenu na pokładzie samolotu jest kwestią delikatną, o czym 
Komisja została poinformowana, co potwierdził wiceprzewodniczący Tajani w różnych 
odpowiedziach na pytania PE, a zwłaszcza w odpowiedzi na pytanie pisemne E 3760/20091

skierowane przez posła do PE Malcolma Harboura.

Dla linii lotniczych kwestia udostępniania pasażerom cierpiącym na szczególne choroby tlenu 
na pokładzie samolotu ma związek z bezpieczeństwem, ponieważ sam tlen lub urządzenia 
tlenowe można uznać na pokładzie samolotu za niebezpieczne. Na dzień dzisiejszy 
nie istnieją żadne konkretne przepisy UE, które wyraźnie określałyby wnoszenie na podkład 
samolotu urządzeń tlenowych, ale zgodnie ze specyfikacją techniczną IATA linie lotnicze 
mogą odmówić wniesienia tego typu materiałów na pokład samolotu, jeśli uznają 
to za niebezpieczne.

Prawdą jest, że rozporządzenie (EWG) nr 3922/91 zobowiązuje linie lotnicze do zapewnienia 
bezpiecznych operacji, łącznie ze stosowaniem się do określonych wymogów w zakresie 
transportu towarów niebezpiecznych i unikania interferencji elektronicznych.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa trudno jest kontrolować skład i jakość butli tlenowych 
lub urządzeń tlenowych wnoszonych przez pasażerów. W związku z tym linie lotnicze wolą 
same zapewnić odpowiednią ilość uzupełniającego tlenu.

Jeśli linie lotnicze, wyłącznie ze względów bezpieczeństwa, nie zezwalają pasażerom 
na wnoszenie na pokład samolotu urządzeń tlenowych i wolą zapewnić im tlen z własnych 
urządzeń, wówczas można to uznać za świadczenie określonej usługi. W takim przypadku 
linia lotnicza może zażądać opłaty za taką usługę, ponieważ wiąże się ona z pewnymi 
kosztami.

Jeśli z drugiej strony linia lotnicza zezwala pasażerom na wnoszenie na pokład samolotu 
urządzeń tlenowych i korzystanie z nich, wówczas zastosowanie ma rozporządzenie 
(WE) nr 1107/2006 w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. W tym kontekście 
art. 10 przedmiotowego rozporządzenia, powiązany z załącznikiem II, stanowi, że transport 
sprzętu medycznego nie powinien podlegać dodatkowym opłatom.

Wniosek

W Unii Europejskiej nie obowiązują żadne jednolite przepisy prawne regulujące dostęp 
do uzupełniającego tlenu na pokładzie samolotu przez wymagających tego pasażerów. 
Rozporządzenie (WE) 1107/2006 określa rzeczywistą ochronę tych pasażerów w przypadku, 
gdy przewoźnicy powietrzni zezwalają im na wniesienie na pokład samolotu własnego tlenu; 
przedmiotowe rozporządzenie nie obejmuje jednak przypadków, w których przewoźnicy 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-3760&language=PL
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powietrzni ze względów bezpieczeństwa decydują o zapewnieniu tym osobom podczas lotu 
dodatkowego tlenu z własnych źródeł. W praktyce mogą więc wystąpić różnice 
w postępowaniu przewoźników.

Poprawa jakości usług na rzecz pasażerów, którzy muszą korzystać na pokładzie samolotu 
z uzupełniającego tlenu, jest kwestią złożoną i wiąże się z przepisami w zakresie 
bezpieczeństwa lotniczego, które mają zostać poddane ocenie w ramach sprawozdania 
w sprawie skuteczności i skutków stosowania rozporządzenia nr 1107/2006. Ocena 
ta ma zostać przeprowadzona w 2010 r. we współpracy z właściwą komisją PE.


