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Tárgy: Ugo Papa olasz állampolgár által benyújtott 2457/2013. sz. petíció a 
Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról 
szóló 1008/2008/EU rendeletnek való megfelelésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki egy utazási iroda tulajdonosa, egy olyan esetről számol be, amelyben 
egy légitársaság figyelmen kívül hagyja a légi járatok működtetéséről szóló 1008/2008/EU 
rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében (tájékoztatás és megkülönböztetésmentesség) foglalt 
előírásokat. Azt állítja, hogy az Emirates légitársaság Olaszországban olyan repülőjegyeket 
árul, amelyek kizárólag azon utasok részére vásárolhatók meg, akik Európában élnek, de 
indiai, Srí Lanka-i, fülöp-szigeteki, kínai, pakisztáni vagy bangladesi útlevéllel rendelkeznek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. október 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A Bizottság észrevételei

Az 1008/2008/EU rendelet 23. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a (menetrend szerinti 
légi közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettségekről szóló) 16. cikk (1) 
bekezdésének sérelme nélkül, a Szerződés hatálya alá tartozó tagállam területén található 
repülőtérről kiinduló légi járatoknak a nagyközönség számára rendelkezésre álló légi 
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viteldíjaihoz és légi tarifáihoz való hozzáférést a vásárló állampolgársága vagy lakóhelye 
szerinti megkülönböztetés nélkül, illetve a légi fuvarozó ügynökségének vagy az egyéb 
jegyértékesítőnek az Unión belüli székhelyétől függetlenül biztosítani kell.

Ezenkívül, az említett rendelet 24. cikke értelmében a tagállamoknak szankciókat kell 
megállapítaniuk a szabályok megsértése esetére, valamint biztosítaniuk kell e szabályok 
végrehajtását.

Mivel e rendelet közvetlenül alkalmazandó minden tagállamban, a 23.cikk (2) bekezdésének 
lehetséges megsértésére vonatkozó panaszokkal először a tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságaihoz, adott esetben a nemzeti bíróságokhoz kell fordulni.

Következtetés

A Bizottság azt javasolja, hogy a petíció benyújtója először forduljon az illetékes olaszországi 
hatóságokhoz, pontosabban az olasz versenyhatósághoz (Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato) a lehetséges lépések számbavétele érdekében.


