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Θέμα: Αναφορά 0737/2008, του Janis Vaisla, λετονικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας σε σχέση με την αγορά αεροπορικού εισιτηρίου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το τοπικό γραφείο της Thomas Cook στην Γκάμπια αρνήθηκε να 
του πουλήσει αεροπορικό εισιτήριο από την Μπανζούλ με προορισμό το Λονδίνο. Ο πωλητής 
πρόβαλε ως αιτία της άρνησης την πολιτική της Thomas Cook στην Γκάμπια να πωλεί 
αεροπορικά εισιτήρια μόνο σε βρετανούς υπηκόους. Στη συνέχεια, ο αναφέρων 
διαμαρτυρήθηκε χωρίς κανένα αποτέλεσμα στο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών της Thomas 
Cook στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει 
την υπόθεσή του, καθώς πιστεύει ότι υπήρξε θύμα διακρίσεων λόγω ιθαγένειας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η καταγγελλόμενη συμπεριφορά φαίνεται να συνιστά διάκριση λόγω της ιθαγένειας του 
αποδέκτη των υπηρεσιών. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει στη συγκεκριμένη 
υπόθεση επειδή η συναφής κοινοτική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται σε αεροπορικές υπηρεσίες 
που παρέχονται από τρίτη χώρα.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών 
στην Κοινότητα τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2008. Το άρθρο 23, παράγραφος 2, του 
κανονισμού απαγορεύει τις διακρίσεις ως προς την εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής του 
πελάτη ή ως προς τον τόπο εγκατάστασης του πράκτορα του αερομεταφορέα ή άλλου πωλητή 
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εισιτηρίων μέσα στην Κοινότητα. Ο κανόνας αυτός ισχύει μόνο για πτήσεις που αναχωρούν 
από αερολιμένα που βρίσκεται στην επικράτεια κράτους μέλους. Επομένως, ο εν λόγω 
κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση πτήσης από την Γκάμπια προς κράτος 
μέλος.

Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει στη συγκεκριμένη υπόθεση.


