
CM\932028EL.doc PE508.140v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

27.3.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1090/2012, του Wolfram Schumacher, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ μόνιμων και μη μόνιμων 
κατοίκων όσον αφορά τις τιμές που χρεώνει η αεροπορική εταιρεία Binter 
(Κανάρια Νησιά)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Κοινοβούλιο να ελέγξει αν είναι νόμιμη η χαμηλότερη χρέωση των 
μόνιμων κατοίκων των περιφερειών της Ισπανίας (Κανάρια Νησιά, Βαλεαρίδες Νήσοι, 
Μελίγια) για τις αεροπορικές μεταφορές και τις μεταφορές με οχηματαγωγά πλοία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι εφόσον ο αναφέρων δεν προσδιορίζει τις διαδρομές 
κατά τη διάρκεια των οποίων οι εικαζόμενες διακρίσεις έλαβαν χώρα, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής υποθέτουν ότι η καταγγελία αυτή αναφέρεται στις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ 
του εδάφους των Καναρίων Νήσων που υπόκεινται σε υποχρέωση παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας (ΥΔΥ). 

Στο καθεστώς που διέπει τις αεροπορικές μεταφορές στην ΕΕ, η ΥΔΥ αποτελεί εξαίρεση από 
τη γενική αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών απαραίτητων για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης σε απομονωμένες περιφέρειες ή στο πλαίσιο της πολιτικής περιφερειακής 
ανάπτυξης, όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι οι στόχοι του δεν θα επιτυγχάνονται 
επαρκώς μέσω της ελεύθερης λειτουργίας των δυνάμεων της αγοράς. 
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Η υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τηρούνται 
καθορισμένα πρότυπα συνέχειας, τακτικής εξυπηρέτησης, τιμολόγησης και ελάχιστης 
μεταφορικής ικανότητας.  Όσον αφορά την τιμολόγηση, οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν 
κυρίως τον καθορισμό ανώτατων ορίων χρέωσης ή τιμολογιακών συστημάτων για μέρος ή 
για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες.  Είναι δυνατόν να καθορίζουν τιμολογιακές 
κατηγορίες ή να προβλέπουν προνομιακές χρεώσεις για ορισμένες κατηγορίες επιβατών (π.χ. 
κατοίκων, σπουδαστών). 

Προτού προβεί στην επιβολή ΥΔΥ, ο Κανονισμός για τις Αεροπορικές Μεταφορές επιβάλλει 
ορισμένες διαδικασίες που προβλέπουν τον έλεγχο της Επιτροπής και τη δημοσιοποίηση των 
προβλεπόμενων υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας.  Για το σκοπό αυτό, το κράτος 
μέλος κοινοποιεί το κείμενο που αναφέρεται στην ΥΔΥ και η Επιτροπή δημοσιεύει 
ενημερωτική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αυτή η 
σύντομη ανακοίνωση περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- Τον προσδιορισμό των δύο αερολιμένων που συνδέει το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τις 
πιθανές ενδιάμεσες στάσεις. 

- Την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ΥΔΥ, 

- Την πλήρη διεύθυνση όπου διατίθεται αμελλητί και δωρεάν από το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος το κείμενο και κάθε πληροφορία ή/και τεκμηρίωση σχετική με την ΥΔΥ. 

Ως προς αυτό και χρησιμοποιώντας ως βάση για την εξέταση, η Επιτροπή εξέτασε την 
υπόθεση λαμβάνοντας υπόψη την ακόλουθη σχετική νομοθεσία: 

 τον Κανονισμό για τις Αεροπορικές Μεταφορές (ΕΚ) 1008/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 ως προς τους κοινούς 
κανόνες λειτουργίας των αεροπορικών μεταφορών στην Κοινότητα1 . 

 τον καταργηθέντα κανονισμό του Συμβουλίου ((ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 της 23ης Ιουλίου 
1992 σχετικά με την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια 
ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών 2, βάσει του οποίου ο Κανονισμός για τις 
Αεροπορικές Μεταφορές αναδιατυπώθηκε, και 

 το ψήφισμα αριθ. 13558/2006 της 21ης Ιουλίου 2006 της κυβέρνησης της Ισπανίας για την 
δημιουργία δημόσιων υπηρεσιών μεταφορών μεταξύ των νησιών των Καναρίων Νήσων 3. 

Ο Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 στο άρθρο 4 και ο Κανονισμός για τις 
Αεροπορικές Μεταφορές (ΕΚ) 1008/2008 στο άρθρο 16 αναφέρεται στο δικαίωμα ενός 
κράτους μέλους να καθορίζει την ΥΔΥ και περιγράφει διεξοδικά τις διατάξεις που πρέπει να 
εφαρμόζονται για το σκοπό αυτό. 

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1008/2008 στο άρθρο 16 παράγραφος 1 σχετικά με τις γενικές αρχές για 
την ΥΔΥ προβλέπει ότι " Ένα κράτος μέλος […] μπορεί να επιβάλλει υποχρέωση παροχής 
δημοσίων υπηρεσιών σε τακτικές αεροπορικές μεταφορές μεταξύ ενός κοινοτικού 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=ΕΕ L 2008 293:0003:0020:de:PDF. 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:de:HTML.
3 http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/4261916E-FD73-42DC-8035-
85023323E8FF/98194/Acuerdo2junio2006.pdf. 
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αερολιμένα και ενός αερολιμένα που εξυπηρετεί περιφερειακή περιοχή ή περιοχή ανάπτυξης 
που βρίσκεται στο έδαφός του, ή σε γραμμή μικρής συχνότητας, προς οποιοδήποτε 
περιφερειακό αερολιμένα στο έδαφός του, εφόσον οι γραμμές αυτές θεωρούνται δρομολόγια 
ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας την οποία 
εξυπηρετεί ο αερολιμένας. […] Τα πάγια πρότυπα που επιβάλλονται σε διαδρομή υποκείμενη 
στην παροχή δημόσιας υπηρεσίας καθορίζονται με διαφάνεια και χωρίς την εισαγωγή 
διακρίσεων. 

Οι αρχές αυτές περιλαμβάνονταν ήδη στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του καταργηθέντος 
κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι ΥΔΥ 
στα Κανάρια Νησιά θεσπίστηκαν αρχικά το 1998. 

Το ψήφισμα 13558/2006 της κυβέρνησης της Ισπανίας που αναφέρθηκε προηγουμένως με 
βάση τα παραπάνω δικαιώματα που παρέχει στα κράτη μέλη ο κανονισμός του Συμβουλίου 
(ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 και επιβεβαιώνεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1008/2008, επικυρώνει τις 
δεκατρείς αερογραμμές μεταξύ των νησιών των Καναρίων Νήσων που πρέπει να 
εξυπηρετούνται ως ΥΔΥ.  Παράρτημα του ψηφίσματος καταγράφει τις συγκεκριμένες 
αερογραμμές ενώ η ανακοίνωση αριθ.2008/C52/08 της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 1 του Συμβουλίου, 
επικαιροποιεί τις τιμές αναφοράς στους ενιαίους ναύλους της εν λόγω υποχρέωσης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας. 

Οι δεκατρείς αερογραμμές στα Κανάρια Νησιά που υπόκεινται στην ΥΔΥ υποβλήθηκαν στην 
Επιτροπή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σε γενικές 
γραμμές, η Επιτροπή δεν θεωρεί αντίθετες προς το δίκαιο της ΕΕ με βάση το πλαίσιο της 
ΥΔΥ, τις διαφοροποιήσεις στους ναύλους που βαρύνουν τους επιβάτες που διαμένουν στη 
συγκεκριμένη περιφέρεια.  Για παράδειγμα, στην απόφαση της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 
2007 αναφορικά με την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένες 
διαδρομές προς και από τη Σαρδηνία με βάση το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2408/92 του Συμβουλίου για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια 
ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών 2, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το σύστημα που 
εφαρμόζει προτιμησιακούς ναύλους για άτομα που γεννήθηκαν σε μια περιοχή (στην 
προκείμενη περίπτωση, τη Σαρδηνία) αλλά που δεν κατοικούν εκεί, είναι ασύμβατο με το 
δίκαιο της ΕΕ, αλλά ένα τέτοιο μέτρο που επηρεάζει μόνο κατοίκους, στο πλαίσιο 
καθεστώτος ΥΔΥ θα μπορούσε να είναι αποδεκτό εφόσον η διαφορετική μεταχείριση θα 
στηριζόταν σε αντικειμενικά κριτήρια ανεξαρτήτως της ιθαγένειας των ενδιαφερόμενων και 
ανάλογα με τον θεμιτά επιδιωκόμενο σκοπό βάσει του εθνικού δικαίου. 

Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι η απόφαση 2000/521/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 
2000 σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 86 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ 
(κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 2267) 3 όπως έχει αναφέρει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο αίτημά του για παροχή πληροφοριών, αφορά παρεκκλίσεις για τα τέλη 
προσγείωσης στα Κανάρια Νησιά.  Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι το αντικείμενο της 
παρούσας απόφασης δεν επηρεάζει τη συγκεκριμένη υπόθεση και δεν διακρίνει καμιά 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=ΕΕ L 2008 :052:0023:0023:EN:PDF. 
2 Παράγραφοι 59 κ.ε. 
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=ΕΕ L 2000 208:0003:0046:EN:PDF. 
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αντίφαση μεταξύ των κανονισμών και του προαναφερθέντος ψηφίσματος.  Ο λόγος είναι ότι 
η νομότυπη εισαγωγή της ΥΔΥ σε κάποια συγκεκριμένη περιφέρεια - όταν όλες οι διατάξεις 
του κανονισμού των αεροπορικών μεταφορών εφαρμόζονται δεόντως – ακόμη και όταν 
αναφέρεται σε ενιαίους ναύλους σε ορισμένες διαδρομές, δεν σχετίζεται με τον καθορισμό 
των τελών προσγείωσης. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας σχετικής με 
αεροπορικές μεταφορές που εφαρμόζει προτιμησιακούς ναύλους για άτομα που διαμένουν  
σε μια συγκεκριμένη περιοχή είναι συμβατή με το δίκαιο της ΕΕ, εφόσον πληρούνται όλες οι 
απαιτήσεις που περιγράφονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1008/2008, διασφαλίζοντας συνεπώς 
ότι οι όροι στηρίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και είναι ανάλογη με τον θεμιτά 
επιδιωκόμενο σκοπό για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας. 


