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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2457/2013, którą złożył Ugo Papa (Włochy), w sprawie 
zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad 
wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest właścicielem biura podróży, zgłasza przypadek niezgodności z 
art. 23 ust. 2 (Informacje i zasada niedyskryminacji) rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 
w sprawie wykonywania przewozów lotniczych. Twierdzi on, że przewoźnik lotniczy 
Emirates prowadzi we Włoszech sprzedaż biletów lotniczych, które można nabywać 
wyłącznie dla pasażerów mających miejsce zamieszkania w Europie, lecz posiadających 
paszporty wydane w Indiach, Sri Lance, Filipinach, Chinach, Pakistanie i Bangladeszu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 października 2014 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Uwagi Komisji

Art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) 1008/2008 stanowi, że bez uszczerbku dla art. 16 ust. 1 
(dotyczącego w odniesieniu do regularnego przewozu lotniczego), korzystanie z taryf 
lotniczych i stawek lotniczych za dostępne publicznie przewozy lotnicze wykonywane z portu 
lotniczego znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego, do którego ma 
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zastosowanie Traktat, umożliwia się na zasadach niedyskryminacyjnych, bez względu na 
przynależność państwową bądź miejsce zamieszkania klienta lub siedzibę przedstawiciela 
przewoźnika lotniczego lub innego sprzedawcy biletów na terenie Unii.

Ponadto zgodnie z art. 24 wymienionego rozporządzenia państwa członkowskie zapewniają 
przestrzeganie tych zasad i ustanawiają sankcje na wypadek ich naruszenia.

Ponieważ rozporządzenie ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach 
członkowskich, skargi dotyczące ewentualnych naruszeń art. 23 ust. 2 należy w pierwszej 
kolejności kierować do właściwych organów krajowych państw członkowskich, w tym sądów 
krajowych, odpowiednio do przypadku.

Podsumowanie

Komisja sugeruje, by składający petycję skontaktował się najpierw z właściwymi organami 
włoskimi, w szczególności włoskim organem ds. konkurencji (Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato), w celu zbadania możliwości podjęcia działań.


