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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0737/2008, którą złożył Janis Vaisla (Łotwa) w sprawie dyskryminacji 
ze względu na narodowość w związku z nabywaniem biletu lotniczego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że lokalne biuro linii lotniczych Thomas Cook w Gambii 
odmówiło mu sprzedaży biletu lotniczego z Banjul do Londynu. Osoba sprzedająca wyjaśniła 
odmowę tym, iż linie Thomas Cook w Gambii sprzedają bilety lotnicze tylko obywatelom 
brytyjskim. Następnie składający petycję złożył skargę w biurze obsługi klienta linii Thomas 
Cook w Wielkiej Brytanii, jednak bez rezultatu. Dlatego zwraca się on do Parlamentu 
Europejskiego o zajęcie się tą sprawą, ponieważ uważa, że padł ofiarą dyskryminacji ze 
względu na narodowość.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Wszystko wskazuje na to, że zachowanie, którego dotyczy skarga, stanowi dyskryminację ze 
względu na przynależność państwową usługobiorcy. Mimo to Komisja nie może podjąć 
działania w przedmiotowej sprawie, gdyż właściwe prawo wspólnotowe nie ma zastosowania 
w przypadku usług lotniczych świadczonych w państwie trzecim.

Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 
2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
weszło w życie dnia 1 listopada 2008 r. Art. 23 ust. 2 rozporządzenia zakazuje dyskryminacji 
ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania klienta i siedzibę 
przedstawiciela przewoźnika lotniczego lub innego sprzedawcy biletów na terenie Wspólnoty. 
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Przepis ten dotyczy jedynie lotów rozpoczynających się na lotnisku znajdującym się na 
terytorium państwa członkowskiego. Rozporządzenie nie ma zatem zastosowania 
w przypadku lotu z Gambii do państwa członkowskiego. 

Komisja nie posiada żadnych konkretnych uprawnień, aby podjąć działanie w przedmiotowej 
sprawie.


