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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0737/2008, ingediend door Janis Vaisla (Letse nationaliteit) 
over discriminatie op grond van nationaliteit in verband met de aankoop van 
een vliegticket

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat het plaatselijke Thomas Cook-kantoor in Gambia weigerde hem een ticket 
voor de vlucht van Banjul naar Londen te verkopen. De verantwoordelijke 
verkoopmedewerker motiveerde de weigering met het argument dat Thomas Cook in Gambia 
alleen vliegtickets aan Britse staatsburgers verkoopt. Indiener heeft daarna vergeefs geklaagd 
bij de klantenservice van Thomas Cook in het Verenigd Koninkrijk. Omdat hij zich 
gediscrimineerd voelt op grond van nationaliteit, verzoekt indiener het Europees Parlement 
zijn zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Het betwiste gedrag lijkt discriminatie op grond van de nationaliteit van de ontvanger van de 
diensten te zijn. De Commissie kan echter geen maatregelen nemen in deze kwestie omdat de 
desbetreffende communautaire wetgeving niet van toepassing is op luchtdiensten vanuit een 
derde land.

Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 
2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de 
Gemeenschap is op 1 november 2008 van kracht geworden. Artikel 23, lid 2, van de 
verordening verbiedt discriminatie op grond van de nationaliteit of de woonplaats van de klant 
of op grond van de plaats van vestiging van de agent van de luchtvaartmaatschappij of andere 
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ticketverkopers in de Gemeenschap. Deze regel geldt alleen voor vluchten die vertrekken 
vanaf een luchthaven op het grondgebied van een lidstaat. Deze verordening is dus niet van 
toepassing op een vlucht van Gambia naar een lidstaat. 

De Commissie heeft geen concrete bevoegdheid om in deze zaak maatregelen te nemen.


