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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 2457/2013 του Ugo Papa, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό 1008/2008 που αφορά κοινούς κανόνες 
εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ιδιοκτήτης ταξιδιωτικού πρακτορείου, αναφέρει μια περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με το άρθρο 23 παράγραφος 2 (Πληροφόρηση και μη διακριτική μεταχείριση) 
του κανονισμού 1008/2008  που αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών αερομεταφορών. 
Ισχυρίζεται ότι ο αερομεταφορέας Emirates πουλά στην Ιταλία αεροπορικά εισιτήρια που 
μπορούν να αγοραστούν αποκλειστικά για επιβάτες που κατοικούν στην Ευρώπη αλλά έχουν 
διαβατήριο από την Ινδία, τη Σρι Λάνκα, τις Φιλιππίνες, την Κίνα, το Πακιστάν και το 
Μπανγκλαντές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Οκτωβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Το άρθρο 23, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 προβλέπει ότι, υπό την 
επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 1, η πρόσβαση στους αεροπορικούς ναύλους και τα 
κόμιστρα για διαθέσιμες στο ευρύ κοινό υπηρεσίες αερομεταφορών από αερολιμένα 
ευρισκόμενοστο έδαφος κράτους μέλους στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη παρέχονται χωρίς 
διακρίσεις ως προς την εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής του πελάτη ή ως προς τον τόπο 
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εγκατάστασης του πράκτορα του αερομεταφορέα ή άλλου πωλητή εισιτηρίων μέσα στην 
Ένωση.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 24 του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες και καθορίζουν κυρώσεις για παραβάσεις.

Δεδομένου ότι ο κανονισμός ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, οι καταγγελίες σχετικά με 
πιθανές παραβάσεις του άρθρο 23 παράγραφος 2, πρέπει κατ’ αρχάς να υποβάλλονται στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
δικαστηρίων, ανάλογα με την περίπτωση.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή προτείνει στον αναφέροντα να έρθει πρώτα σε επαφή με τις αρμόδιες ιταλικές 
αρχές, ιδίως την ιταλική αρχή ανταγωνισμού (Autorità Garante della Concorrenza e del 
mercato) με σκοπό να διερευνηθούν πιθανές δράσεις που θα μπορούσαν να αναληφθούν.


