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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1090/2012, внесена от Волфрам Шумахер, с германско 
гражданство, относно ценова дискриминация между местни и чуждестранни 
лица от страна на авиокомпания „Бинтер“ (Канарски острови)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава Парламента да проучи законността на това, 
жителите в отдалечените региони в Испания (Канарски острови, Балеарски острови, 
Мелила) да се таксуват с по-ниска цена за самолетен и фериботен транспорт.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Комисията би желала да посочи, че тъй като вносителят на петицията не уточнява 
маршрутите, по които се извършва предполагаемата дискриминация, службите на 
Комисията са приели, че жалбата се отнася до въздухоплавателните услуги, 
извършвани между Канарските острови, които са предмет на задължение за 
предоставяне на обществена услуга.

В рамките на нормативната уредба на ЕС в областта на въздухоплаването, 
задълженията за обществена услуга са изключение от общия принцип на свобода на 
предоставянето на услуги, което се използва, за да се осигури достъп до изолирани 
региони или в рамките на политиката за регионално развитие, когато дадена държава 
членка счита, че нейните цели няма да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
свободното действие на пазарните сили.
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Задълженията за обществена услуга имат за цел да се осигури изпълнението на 
фиксирани стандарти на продължителност, регулярност, ценообразуване или 
минимален капацитет.  По отношение на ценообразуването задълженията включват 
предимно определяне на максимални тарифи или тарифни таблици за всички 
предлагани услуги или за част от тях.  Те могат да определят тарифни категории или да 
предвиждат преференциални тарифи за определени категории пътници (например 
жители, студенти).

Преди налагането на задължения за обществена услуга Регламентът за 
въздухоплавателните услуги изисква провеждането на определени процедури, които 
включват контрол от страна на Комисията и публичност на предвидените задължения
за предоставяне на обществена услуга.  За тази цел държавата членка съобщава текста 
на задълженията за обществена услуга и Комисията публикува информационно 
известие в Официален вестник на Европейския съюз. Информационното известие 
съдържа следната информация:

– идентификация на двете летища, които въпросния маршрут свързва, както и 
възможната(ите) междинна(и) спирка(и) за кацане,

– дата на влизане в сила на задължението за обществена услуга,

– пълният адрес, на който текстът и съответната информация и/или документация, 
свързана със задължението за обществена услуга, могат да бъдат получени от 
съответната държава членка незабавно и безплатно.

В този контекст, използван от Комисията като основа за разглеждането, последната 
разгледа случая, като взе предвид следните относими законодателни актове:

 Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 
2000 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в 
Общността (Регламент за въздухоплавателните услуги)1,

 отменения Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно достъпа 
на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на 
Общността2, който служи като основа за преработения Регламент за 
въздухоплавателните услуги, и

 Решение  № 13558/2006 на правителството на Испания от 21 юли 2006 г. за 
установяване на обществена услуга за въздушните трасета между Канарските 
острови3.

Член 4 от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета и член 16 от Регламент (ЕО) № 
1008/2008 за въздухоплавателните услуги посочват правото на дадена държава членка 
да установи задължение за обществена услуга и уточняват подробно разпоредбите, 
които трябва да бъдат изпълнени за тази цел.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:bg:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:bg:HTML
3 http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/4261916E-FD73-42DC-8035-

85023323E8FF/98194/Acuerdo2junio2006.pdf.
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Член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите принципи на 
задълженията за обществена услуга гласи, че „…държава членка може да наложи 
задължение за предоставяне на обществена услуга за осигуряване на редовна въздушна 
линия между летище в Общността и летище, което обслужва отдалечен и развиващ се 
регион на нейна територия, или по отношение на слаб маршрут до кое да е летище на 
нейна територия, като всеки такъв маршрут се счита за жизненоважен за 
икономическото и социално развитие на региона, който се обслужва от летището […] 
Фиксираните стандарти, наложени за маршрута, който е предмет на това задължение за 
предоставяне на обществена услуга, се определят по прозрачен и недискриминационен 
начин“.

Тези принципи са били вече предвидени в член 4, параграф 1 от отменения Регламент 
(ЕИО) № 2408/92.  Следва да се отбележи, че всички задължения за обществена услуга 
в рамките на Канарските острови са били установени за първи път през 1998 г.

Посоченото по-горе Решение № 13558/2006 на правителството на Испания, основано на 
правата, предоставени на държавите членки с Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета и 
потвърдени с Регламент (ЕО) № 1008/2008, потвърждава тринадесетте маршрута между 
Канарските острови, обслужвани като задължение за обществена услуга.  Тези 
маршрути са изброени в приложение към решението, а Съобщение № 2008/C52/08 на 
Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 4, параграф 1, буква a) от 
Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета1, актуализира референтните тарифи за 
еднопосочен билет във връзка с въпросните задължения за обществена услуга.

Тринайсетте маршрута в рамките на Канарските острови, които са предмет на 
задължение за обществена услуга, са били представени на Комисията и публикувани в 
Официален вестник на Европейския съюз. В общи линии, Комисията не счита, че 
диференциалните тарифи за пътниците, които са жители на съответния регион, са в 
противоречие с правото на ЕС в рамките на задълженията за обществена услуга.  
Например, в Решение на Комисията от 23 април 2007 г .  относно налагането на 
задължения за обществена услуга по някои маршрути от и за Сардиния по член 4 от 
Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно достъпа на въздушни 
превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността2, Комисията 
констатира, че система, при която се прилагат преференциални тарифи за лицата, 
родени в региона (в този случай – Сардиния), но които не пребивават там, е 
несъвместима с правото на ЕС, но че подобна мярка, която засяга само жителите, може 
да е допустима като част от режим на задължения за обществена услуга, когато 
диференциалното третиране се основава на обективни съображения, независимо от 
националната принадлежност на засегнатите лица, и е пропорционално на законната 
цел, преследвана от националното право.

Също така следва да се отбележи, че Решение № 2000/521/ЕО на Комисията от 26 юли 
2000 г. относно процедура съгласно член 86, параграф 3 от Договора за ЕО 
(нотифицирано под номер C(2000)2267)3, посочено от Европейския парламент в 
неговото искане за информация, се отнася до дерогации за такси за кацане на 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:052:0023:0023:bg:PDF
2 Параграфи 59 и следващи.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:208:0036:0046:EN:PDF
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Канарските острови.  Комисията е на мнение, че предметът на това решение няма 
връзка с разглеждания случай, и не вижда противоречие между регламентите и 
решението, споменати по-горе.  Причината за това е, че законосъобразното въвеждане 
на задължение за обществена услуга на дадена територия – когато всички разпоредби 
на Регламента за въздухоплавателните услуги са надлежно приложени – дори когато 
става въпрос за тарифите за еднопосочен билет по конкретни маршрути, не е свързано с 
определянето на таксите за кацане.

Заключение

Комисията е на мнение, че задължение за обществена услуга във връзка с 
въздухоплавателни услуги, съгласно което се прилагат преференциални тарифи за 
лица, пребиваващи в определен район, е съвместимо с правото на ЕС, при условие че 
всички изисквания, предвидени от Регламент (ЕО) № 1008/2008, са спазени, като по 
този начин се гарантира, че условията се основават на обективни съображения и са 
пропорционални на законната цел, преследвана със задължението за обществена 
услуга.


