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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0737/2008, adresată de Janis Vaisla, de naționalitate letonă, privind 
discriminarea pe motive de naționalitate în legătură cu cumpărarea unui bilet de 
avion

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că agenția locală Thomas Cook din Gambia a refuzat să-i vândă un bilet 
de avion de la Banjul la Londra. Vânzătorul în cauză și-a justificat refuzul pe motiv că agenția 
Thomas Cook din Gambia vinde bilete de avion doar cetățenilor britanici. Petiționarul s-a 
plâns ulterior fără niciun rezultat serviciului clienți al agenției Thomas Cook din Regatul Unit. 
Petiționarul solicită Parlamentului să examineze cazul deoarece consideră că a fost victima 
discriminării pe motiv de naționalitate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Fapta reclamată pare să fie discriminarea pe motive de naționalitate a unui beneficiar de 
servicii. Cu toate acestea, Comisia nu poate acționa în cazul de față întrucât dreptul comunitar 
nu se aplică serviciilor aeriene desfășurate într-o țară terță.

Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 
septembrie 2008 privind normele comune aplicabile serviciilor aeriene în cadrul Comunității a 
intrat în vigoare la 1 noiembrie 2008. Articolul 23 alineatul (2) din regulament interzice 
discriminarea pe criterii de naționalitate, loc de reședință al clientului sau sediu al agentului 
transportatorului aerian sau al unui alt vânzător de bilete din cadrul Comunității. Această 
normă se aplică excluziv zborurilor cu plecare dintr-un aeroport situat pe teritoriul unui stat 
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membru. Prin urmare, regulamentul respectiv nu se aplică în cazul unui zbor din Gambia într-
un stat membru.

Comisia nu dispune de competențe efective pentru a interveni în cazul de față.


