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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2457/2013, ktorú predkladá Ugo Papa, taliansky štátny príslušník, o
súlade s nariadením č. 1008/2008, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá 
prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, ktorý vlastní cestovnú kanceláriu, oznamuje prípad nedodržania 
ustanovení článku 23 ods. 2 (o informáciách a zákaze diskriminácie) nariadenia 1008/2008 o 
prevádzke leteckých dopravných služieb. Tvrdí, že letecký dopravca Emirates predáva v 
Taliansku letenky, ktoré si môžu kúpiť iba cestujúci s bydliskom v Európe, ale ktorí sú 
držiteľmi cestovných pasov z Indie, Srí Lanky, Filipín, Číny, Pakistanu a Bangladéša.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 23. októbra 2014. Európsky parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Poznámky Komisie

V článku 23 ods. 2 nariadenie (ES) č. 1008/2008 sa ustanovuje, že bez toho, aby bol dotknutý 
článok 16 ods. 1 (týkajúci sa záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v 
súvislosti so službami pravidelnej leteckej dopravy), je verejnosti umožnený prístup k 
leteckému cestovnému a leteckým sadzbám za letecké dopravné služby z letiska na území 
členského štátu, na ktorý sa uplatňuje zmluva, nediskriminačným spôsobom bez ohľadu na 
štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu zákazníka, alebo sídlo zástupcu leteckého dopravcu 
alebo iného predajcu leteniek v rámci Únie.
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Okrem toho v súlade s článkom 24 uvedeného nariadenia členské štáty zabezpečia súlad s 
týmito pravidlami a ustanovia sankcie za porušenie.

Keďže nariadenie je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, sťažnosti pre 
porušenia článku 23 ods. 2 by mali byť v prvom rade adresované príslušným vnútroštátnym 
orgánom členských štátov vrátane vnútroštátnych súdov, podľa potreby.

Záver

Komisia navrhuje, aby sa predkladateľ petície najskôr obrátil na príslušné talianske orgány, 
najmä na taliansky orgán na ochranu hospodárskej súťaže (Autorità Garante della 
Concorrenza e del mercato) s cieľom preskúmať možnosť prípadných krokov, ktoré by sa 
mohli podniknúť.


