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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

25.3.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1438/2009 adresată de David Buckle, de cetățenie britanică, în 
numele Fundației britanice pentru combaterea bolilor pulmonare, privind 
pretinsele obstacole întâmpinate de persoanele care suferă de boli pulmonare 
în folosirea transportului aerian

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că mai multe companii aeriene internaționale restricționează accesul la 
bord al persoanelor care suferă de boli pulmonare și care necesită oxigen suplimentar în 
timpul zborului. Conform petiționarului, majoritatea companiilor aeriene din UE nu permit 
accesul acestor persoane la bord cu propriile rezerve portabile de oxigen și le percep sume 
exorbitante pentru oxigenul suplimentar oferit de către companie. Petiționarul consideră că 
aceste taxe suplimentare sunt discriminatorii și constituie o încălcare a Regulamentului CE nr. 
1107/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă 
pe durata călătoriei pe calea aerului. Acesta solicită Parlamentului European și Comisiei 
Europene să ia măsurile necesare pentru a determina companiile aeriene din UE să pună capăt 
acestui tratament discriminatoriu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționarul ține să sublinieze accesul dificil la transportul aerian al persoanelor care necesită 
oxigen suplimentar la bordul aeronavelor și care se confruntă cu diverse situații în întreaga 
UE. Unii transportatori aerieni permit pasagerilor accesul la bord cu propriile rezerve de 
oxigen, dar alți transportatori refuză să le ofere această posibilitate și le impun utilizarea 
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oxigenului oferit la bord care, în unele cazuri, trebuie plătit. Chiar și sumele percepute de 
transportatorii aerieni pentru acest serviciu variază de la caz la caz. Situația poate fi 
considerată ca discriminatorie.

Asigurarea de oxigen suplimentar la bordul aeronavelor este o problemă sensibilă, iar Comisia 
este la curent cu aceasta, după cum a afirmat și vicepreședintele Comisiei, Antonio Tajani, în
răspunsurile la întrebărilor PE și, în special, în răspunsul său adresat deputatului din PE 
Malcom Harbour la întrebarea cu solicitare de răspuns scris E 3760/20091.

Pentru companiile aeriene, problema asigurării oxigenului la bord pentru pasagerii care suferă 
de anumite boli este strâns legată de siguranța aeriană, din moment ce oxigenul sau aparatele 
utilizate pentru inhalarea acestuia pot fi considerate periculoase la bordul aeronavelor. În 
prezent, nu există norme specifice comunitare care să acopere în mod explicit transportul 
dispozitivelor care asigură oxigenul la bordul aeronavelor, dar în conformitate cu 
specificațiile tehnice ale IATA, companiile aeriene pot refuza introducerea unor astfel de 
materiale la bordul aeronavelor în cazul în care le consideră nesigure.

Într-adevăr, Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 mandatează companiile aeriene să asigure 
operarea în condiții de siguranță a aeronavelor, inclusiv respectarea anumitor cerințe legate de 
transportul substanțelor periculoase și evitarea interferențelor datorate aparatelor electronice.

Din punctul de vedere al siguranței, este dificil de controlat conținutul și calitatea 
recipientelor sau a dispozitivelor de administrare a oxigenului transportate de pasageri. Prin 
urmare, companiile aeriene preferă să ofere ele însele oxigenul necesar.

Dacă, din motive de siguranță, o companie aeriană refuză să transporte dispozitivele de 
inhalare a oxigenului la bordul aeronavelor și preferă să ofere oxigen utilizând dispozitive 
proprii, acesta poate fi considerat un serviciu oferit de companie. În acest caz, compania poate 
solicita plata unei anumite sume pentru acest serviciu, deoarece implică niște costuri.

Dacă, în schimb, compania aeriană acceptă transportul și utilizarea la bordul aeronavelor a 
dispozitivelor de inhalare a oxigenului aparținând pasagerilor, este aplicabil Regulamentul 
(CE) nr. 1107/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate 
redusă pe durata călătoriei pe calea aerului. În astfel de situații, articolul 10, coroborat cu 
anexa II la regulamentul respectiv, stipulează că transportul echipamentelor medicale se face 
fără a percepe vreo taxă suplimentară.

Concluzie

Nu există un regim juridic unificat aplicabil în întreaga UE în ceea ce privește accesul la 
bordul aeronavelor al persoanelor care necesită oxigen suplimentar. Regulamentul (CE) nr. 
1107/2006 oferă o protecție reală pasagerilor cărora companiile aeriene le permit să introducă 
la bordul aeronavelor dispozitive proprii de administrare a oxigenului; totuși, regulamentul nu 
face referire și la cazurile în care transportatorii aerieni decid, din motive de siguranță, să 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-
3760&language=PL
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ofere pasagerilor propriile dispozitive de administrare a oxigenului. Din acest motiv, pot 
apărea diferențe de tratament.

Îmbunătățirea serviciilor oferite pasagerilor care necesită oxigen la bordul aeronavelor este o 
problemă complexă legată de normele de siguranță aeriană; aceasta va fi evaluată în cadrul 
raportului privind aplicarea și efectele Regulamentului nr. 1107/2006, prevăzut pentru 2010, 
cu implicarea comisiei competente a Parlamentului. 


