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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0737/2008, внесена от Janis Vaisla, с латвийско гражданство, 
относно дискриминация въз основа на националността във връзка с 
покупката на самолетен билет

1. Резюме на петицията

Вносителят се оплаква от отказа на представителството на Томас Кук в Гамбия да му 
продаде билет за полет от Банджул до Лондон. Въпросният продавач обосновал отказа 
си с обяснението, че Томас Кук в Гамбия продава самолетни билети единствено на 
британски граждани. След това вносителят напразно подал жалба до бюрото за 
обслужване на клиенти на Томас Кук в Обединеното кралство. Вносителят моли 
Европейския парламент да се заеме с неговия случай, тъй като той е на мнение, че е 
станал жертва на дискриминация въз основа на националността.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Отношението, срещу което вносителят протестира, изглежда като дискриминация на 
получателя на услугата въз основа на националността. Но Комисията не може да 
предприеме действия по този случай, тъй като съответното общностно законодателство 
не е приложимо за въздухоплавателни услуги, установени в трета страна.

Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 
2008 година относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в 
Общността влезе в сила на 1 ноември 2008 г. Член 23, параграф 2 от регламента 
забранява дискриминация по отношение на националността или мястото на
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пребиваване на потребителя или на мястото на установяване на представителя на 
въздушния превозвач или друго продаващо билети лице в рамките на Общността. Това 
правило се отнася единствено за полети, излитащи от летище, разположено на 
територията на държава-членка. Следователно, този регламент не е приложим за 
полети от Гамбия към държава-членка.

Комисията няма пълномощия да предприеме действия във връзка с разглеждания 
случай.


