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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 2457/2013 adresată de Ugo Papa, de cetățenie italiană, privind 
conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune 
pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care deține o agenție de turism, raportează un caz de neconformitate cu 
articolul 23 alineatul (2) (Informare și nediscriminare) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 
în ceea ce privește operarea serviciilor aeriene. El susține că transportatorul aerian Emirates 
vinde în Italia bilete de zbor care pot fi cumpărate numai de către pasageri care au reședința în 
Europa, dar care dețin pașapoarte de India, Sri Lanka, Filipine, China, Pakistan și Bangladesh.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 octombrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Observațiile Comisiei

Articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 1008/2008 stipulează că, fără a aduce 
atingere articolului 16 alineatul (1) (referitor la obligațiile de serviciu public în ceea ce 
privește serviciile aeriene regulate), accesul la tarifele pentru transportul aerian de pasageri, 
respectiv de marfă, dintr-un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru în care se aplică 
tratatul, disponibile publicului, se acordă fără discriminare pe criterii de naționalitate, loc de 
reședință al clientului sau sediu al agentului transportatorului aerian sau al unui alt vânzător 
de bilete din cadrul Uniunii.
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În afară de aceasta, în conformitate cu articolul 24 din regulamentul menționat, statele 
membre asigură respectarea acestor norme și stabilesc sancțiuni în cazul încălcării lor.

Deoarece regulamentul este aplicabil direct în toate statele membre, petițiile referitoare la 
eventualele încălcări ale articolului 23 alineatul (2) ar trebui să fie adresate, în primă instanță, 
autorităților naționale competente din statele membre, inclusiv instanțelor naționale, după caz.

Concluzie

Comisia sugerează ca petiționarul să contacteze mai întâi autoritățile competente italiene, în 
particular Autoritatea Italiană pentru Concurență (Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato), pentru a studia acțiunile care ar putea fi întreprinse.


