
CM\1052996SV.doc PE551.829v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2014 - 2019

Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2457/2013 ingiven av Ugo Papa, italiensk medborgare, om 
förenligheten med förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för 
tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som äger en resebyrå, beskriver ett fall med bristande förenlighet med 
artikel 23.2 (Information och icke-diskriminering) i förordning (EG) nr 1008/2008 om 
tillhandahållande av lufttrafik. Han hävdar att flygbolaget Emirates säljer flygbiljetter i Italien 
som endast kan köpas av passagerare som bor i Europa men som har pass från Indien, 
Sri Lanka, Filippinerna, Kina, Pakistan och Bangladesh.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 23 oktober 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Kommissionens synpunkter

I artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1008/2008 föreskrivs att tillgång till de passagerarpriser 
och fraktpriser som är tillgängliga för allmänheten för lufttrafik från en flygplats som befinner 
sig på en medlemsstats territorium och på vilken fördraget är tillämpligt, ska ges utan någon 
diskriminering på grundval av kunders nationalitet eller bosättningsort, eller på grundval av 
lufttrafikföretagsombudets eller annan biljettförsäljares etableringsort inom gemenskapen, 
utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 16.1 (om allmän trafikplikt med avseende på 
regelbunden lufttrafik).
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I artikel 24 i den ovannämnda förordningen åläggs dessutom medlemsstaterna att säkerställa 
efterlevnad av dessa regler och fastställa sanktioner för överträdelser av dem.

Eftersom förordningen är direkt tillämplig i alla medlemsstater bör klagomål på eventuella 
överträdelser av artikel 23.2 i första hand riktas till medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
bland dem också nationella domstolar, enligt situationens krav.

Slutsats

Kommissionen föreslår att framställaren först ska ta kontakt med de behöriga italienska 
myndigheterna, framför allt konkurrensverket i Italien (Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato) för att få reda på vad som skulle kunna göras.


