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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 2457/2013, ingediend door Ugo Papa (Italiaanse nationaliteit), 
over naleving van Verordening 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels 
voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener, eigenaar van een reisbureau, maakt melding van een geval van niet-naleving van 
artikel 23, lid 2 (informatie en non-discriminatie) van verordening 1008/2008 inzake de 
exploitatie van luchtdiensten. Hij beweert dat luchtvaartmaatschappij 'Emirates' in Italië 
vliegtickets verkoopt die alleen kunnen worden gekocht door reizigers die in Europa wonen 
maar een paspoort van India, Sri Lanka, de Filipijnen, China, Pakistan of Bangladesh bezitten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 oktober 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Opmerkingen van de Commissie

Artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 bepaalt dat onverminderd artikel 16, 
lid 1 (betreffende de verplichtingen van de publieke dienstverlening met betrekking tot 
geregeld luchtvervoer) inzage wordt verleend in de voor het grote publiek beschikbare 
passagiers- en luchttarieven vanaf een luchthaven op het grondgebied van een lidstaat waarop 
het Verdrag van toepassing is, zonder discriminatie op basis van nationaliteit of verblijfplaats 
van de klant of plaats van vestiging van de agent van de luchtvaartmaatschappij of andere 
ticketverkopers in de Gemeenschap.
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Bovendien moeten de lidstaten er in overeenstemming met artikel 24 van de genoemde 
verordening voor zorgen dat deze regelgeving wordt nageleefd en moeten ze sancties 
vaststellen die van toepassing zijn op inbreuken.

Aangezien de verordening rechtstreeks toepasselijk is in alle lidstaten dienen klachten met 
betrekking tot eventuele inbreuken op artikel 23, lid 2, in eerste instantie te worden gericht 
aan de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten, en zo nodig aan de nationale 
rechtbanken.

Conclusie

De Commissie beveelt aan dat de indiener eerst contact opneemt met de bevoegde Italiaanse 
autoriteiten, met name de Italiaanse mededingingsautoriteit (Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato), om na te gaan welke maatregelen kunnen worden genomen.


