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Teema: Täpne teave lennukiga reisivatele lastevanematele ja eakatele

Õigusaktide seisukohast on reisijatel lennutranspordi sektoris kõige ulatuslikumad õigused. 
Lennutranspordi suhtes kohaldatavad õigusaktid hõlmavad ka konkreetset määrust ((EÜ) nr 
1107/2006) puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul. Kõnealuse määrusega 
tagatud põhimõtete hulka kuuluvad juurdepääsetavus, mittediskrimineerimine, abi ja õigus saada 
teavet kättesaadaval kujul.

Kahjuks ei ole aga kaugeltki rahuldav nende reisijate arv, kes oma õigustest tegelikult teadlikud on. 
Kuigi puudega isikud enamasti teavad oma õigusi, siis eakad ning emad või isad, kes reisivad üksi 
väikelastega (st isikud, kelle liikumisvõime on vanuse tõttu piiratud), on palju vähem teadlikud.

Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele mõeldud 
rajatistele – nagu teabepunktid, tualettruumid ja liftid – osutamiseks kasutatakse sama sümbolit 
(inimene ratastoolis sinisel taustal). Piiratud liikumisvõimega isikud arvavad sageli, et kõnealused 
rajatised on vaid puudega isikute jaoks. Lennujaamatöötajad on enamasti samal arvamusel, mistõttu 
nad ka ei tegutse. Seega tõlgendavad reisijad oma õigusi vastavalt sümbolile, mitte määruse (EÜ) 
nr 1107/2006 sisule. Praegu kasutatav graafiline sümbol on aga kohaldatav vaid mõnede isikute 
suhtes, kellel on määruse alusel õigus abile.

Kas komisjon ei ole eeltoodut silmas pidades arvamusel, et tuleks luua uus sümbol, mida kasutada 
kõigis ELi lennujaamades, et selgelt viidata piiratud liikumisvõimega isikutele, nagu eakad ning emad 
või isad, kes reisivad üksi väikelastega? Kas komisjon ei leia, et määruse pealkiri peaks hõlmama nii 
väikelastega emasid ja isasid kui ka eakaid reisijaid?
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