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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2457/2013 af Ugo Papa, italiensk statsborger, om 
overensstemmelse med forordning nr. 1008/2008 om fælles regler for driften 
af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

1. Sammendrag

Andrageren, som ejer et rejseselskab, indberetter et tilfælde af manglende overholdelse af 
artikel 23, stk. 2, (Information og ikke-diskrimination) i forordning nr. 1008/2008 om drift af 
lufttrafiktjenester. Han påstår, at luftfartsselskabet Emirates sælger flybilletter i Italien, som 
kun kan købes af passagerer, som er bosiddende i Europa, men har pas fra Indien, Sri Lanka, 
Filippinerne, Kina, Pakistan og Bangladesh.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. oktober 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Kommissionens bemærkninger

I artikel 23, stk. 2, i forordning nr. 1008/2008 bestemmes, at der med forbehold af artikel 16, 
stk. 1 (vedrørende forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning), skal gives 
adgang til flybilletpriser og luftfragtrater for trafikflyvning fra en lufthavn beliggende på en 
medlemsstats område, hvor traktaten finder anvendelse, og som er til rådighed for 
offentligheden, uden forskelsbehandling på grund af kundens nationalitet eller bopæl eller på 
grund af luftfartsselskabets agents eller andre flybilletudstederes etableringssted inden for 
Unionen.
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Endvidere skal medlemsstaterne i henhold til artikel 24 i den pågældende forordning sørge 
for, at disse regler overholdes, og fastsætte sanktioner for overtrædelse heraf.

Da forordningen finder direkte anvendelse i alle medlemsstaterne, bør klager over eventuelle 
tilsidesættelser af artikel 23, stk. 2, i første omgang rettes til de kompetente nationale 
myndigheder i medlemsstaten, herunder i givet fald de nationale domstole.

Konklusion

Kommissionen foreslå, at andrageren først henvender sig til de kompetente italienske 
myndigheder, navnlig den italienske konkurrencemyndighed (Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato) med henblik på at undersøge hvilke tiltag, der kan træffes.


