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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2457/2013, внесена от Уго Папа, с италианско гражданство, 
относно съответствие с Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите 
правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е собственик на туристическа агенция, съобщава за 
случай на несъответствие с член 23, параграф 2 (Информиране и недопускане на 
дискриминация) от Регламент № 1008/2008 относно извършването на 
въздухоплавателни услуги. Той твърди, че въздушният превозвач „Емирейтс“(Emirates) 
продава в Италия самолетни билети, които могат да бъдат закупени само от пътници, 
пребиваващи в Европа, но притежаващи паспорти от Индия, Шри Ланка, Филипините, 
Китай, Пакистан и Бангладеш.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 октомври 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Забележки на Комисията

Член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1008/2008 предвижда, че без да се засяга член 
16, параграф 1 (относно задълженията за предоставяне на обществена услуга за редовен 
въздушен транспорт), достъпът до наличните за масовия потребител 
въздухоплавателни тарифи и такси за въздухоплавателни услуги от летище на 
територията на държава членка, спрямо която се прилага Договорът, се предоставя без 
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дискриминация по отношение на националността или мястото на пребиваване на 
потребителя или на мястото на установяване на представителя на въздушния превозвач 
или друго продаващо билети лице в рамките на Съюза.

В допълнение, съгласно член 24 от същия регламент, държавите членки гарантират 
спазването на посочените правила и определят санкциите в случай на нарушаването им.

Понеже регламентът е акт с пряко приложение във всички държави членки, жалбите 
относно евентуални нарушения на член 23, параграф 2 следва на първо място да се 
отправят до компетентните национални органи на държавите членки, включително, по 
целесъобразност, до националните съдилища.

Заключение

Комисията предлага вносителят първо да се обърне към компетентните национални 
органи, по-конкретно към италианския орган за конкуренцията (Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato), за да проучи възможните действия, които биха могли да 
бъдат предприети.


