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Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1107/2006, annettu
5 päivänä heinäkuuta 2006, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista
lentoliikenteessä
(Euroopan unionin virallinen lehti L 204, 26. heinäkuuta 2006)
Sivulla 4 ja 5, 5 artiklan 1 kohdassa:
on:

”1. Lentoaseman pitäjän on yhteistyössä lentoaseman käyttäjien (lentoaseman käyttäjien komitean
kautta, jos sellainen on olemassa) sekä vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavien
järjestöjen kanssa määrättävä lentoaseman alueella tai lentoaseman pitäjän välittömässä
valvonnassa olevassa pisteessä sekä terminaalirakennuksessa että sen ulkopuolella olevat
saapumis- ja poistumispisteet, joissa vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt voivat helposti
ilmoittaa saapumisestaan lentoasemalle ja pyytää apua.”

pitää olla:

”1. Lentoaseman pitäjän on paikalliset olosuhteet huomioiden ja yhteistyössä lentoaseman käyttäjien
(lentoaseman käyttäjien komitean kautta, jos sellainen on olemassa) sekä vammaisia ja liikuntara
joitteisia henkilöitä edustavien järjestöjen kanssa määrättävä lentoaseman alueella tai
lentoaseman pitäjän välittömässä valvonnassa olevassa paikassa, sekä terminaalirakennuksessa
että sen ulkopuolella, olevat saapumis- ja poistumispisteet, joissa vammaiset ja liikuntarajoitteiset
henkilöt voivat helposti ilmoittaa saapumisestaan lentoasemalle ja pyytää apua.”

Sivulla 5, 6 artiklan 2 kohdan johdantokappaleessa:
on:

”2. Kun lentoliikenteen harjoittaja tai tämän edustaja tai matkanjärjestäjä saa 48 tuntia ennen
lennon julkistettua lähtöaikaa ilmoituksen avuntarpeesta, sen on välitettävä kyseinen ilmoitus
vähintään 36 tuntia ennen lennon ilmoitettua lähtöaikaa”

pitää olla:

”2. Kun lentoliikenteen harjoittaja tai tämän edustaja tai matkanjärjestäjä saa vähintään 48 tuntia
ennen lennon julkistettua lähtöaikaa ilmoituksen avuntarpeesta, sen on välitettävä kyseinen
ilmoitus vähintään 36 tuntia ennen lennon ilmoitettua lähtöaikaa”

Sivulla 6, 11 artiklan b alakohdassa:
on:

”b) tarjottava kaikelle henkilöstölleen, joka on suoraan tekemisissä matkustajien kanssa, vammaisten
yhdenvertaisuutta koskevaa ja vammaisuuteen liittyvää tietoisuutta lisäävää koulutusta; ja”

pitää olla:

”b) tarjottava kaikelle lentoasemalla työskentelevälle henkilöstölleen, joka on suoraan tekemisissä
matkustajien kanssa, vammaisten yhdenvertaisuutta koskevaa ja vammaisuuteen liittyvää
tietoisuutta lisäävää koulutusta; ja”

Sivulla 9, liitteen II kuudennessa kohdassa:
on:

”Jos vammaisella tai liikuntarajoitteisella henkilöllä on mukanaan avustaja, lentoliikenteen
harjoittaja tekee parhaansa antaakseen tälle avustajalle istumapaikan kyseisen vammaisen tai
liikuntarajoitteisen henkilön vierestä.”

pitää olla:

”Jos vammaisella tai liikuntarajoitteisella henkilöllä on mukanaan avustaja, lentoliikenteen
harjoittaja toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet antaakseen tälle avustajalle istumapaikan
kyseisen vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön vierestä.”

