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Tárgy: Wolfram Schumacher német állampolgár által benyújtott 1090/2012. számú 
petíció a kanári-szigeteki Binter légitársaság által a helyi és nem helyi 
lakosok között alkalmazott árdiszkriminációról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója annak vizsgálatára kéri a Parlamentet, hogy jogszerű-e alacsonyabb 
repülőjegy-árak és kompdíjak megállapítása Spanyolország peremterületeinek (a Kanári-
szigetek, a Baleár-szigetek és Melilla) lakosai számára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

„A Bizottság rá kíván mutatni arra, hogy mivel a petíció benyújtója nem írja le pontosan, 
hogy az állítólagos diszkrimináció mely útvonalon valósul meg, a Bizottság szolgálatai 
feltételezik, hogy a panasz a Kanári-szigetek és területén belüli járatokra vonatkozik, amelyek 
a közszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartoznak.

Az EU repülési rendszerében az elszigetelt régiókhoz való hozzáférés biztosítására használt 
közszolgáltatási kötelezettségek kivételt jelentenek a szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó elv alól, illetve a regionális fejlesztési politika keretében, amikor is egy tagállam 
úgy találja, hogy a céljai a piaci erőknek szabad tér engedése révén nem valósíthatók meg 
megfelelően.
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A közszolgáltatási kötelezettségek célja a folyamatosságra, a rendszerességre, az árra vagy a 
minimális kapacitásra vonatkozó rögzített standardok megvalósítása. Az árazás tekintetében a 
kötelezettségek főként a maximális tarifák megállapítására, illetve a szolgáltatások egy része 
vagy egésze tekintetében az árküszöbök meghatározására vonatkoznak. Árkategóriákat, 
illetve kedvezőbb árakat határozhatnak meg az utasok egyes kategóriái számára (pl. helyi 
lakosok, hallgatók).

A szolgáltatási kötelezettség előírását megelőzően a légiközlekedési irányelv bizonyos 
eljárásokat ír elő, amelyek magukban foglalják a Bizottság általi felülvizsgálatot és a tervezett 
közszolgáltatási kötelezettség nyilvánosságának szintjét. Ennek érdekében a tagállamok 
közlik a közszolgáltatási kötelezettségek szövegét, és a Bizottság tájékoztató feljegyzést tesz 
közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A rövid közlemény az alábbi adatokat 
tartalmazza:

– az útvonal két végpontjaként szolgáló repülőterek neve és a lehetséges köztes 
leszállóhely(ek),

– a közszolgáltatási kötelezettség hatálybalépésének dátuma,

– az a teljes cím, ahol a szöveg és a közszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos mindenfajta 
információ és/vagy dokumentáció haladéktalanul és ingyenesen beszerezhető a tagállamtól.

Ehhez kapcsolódóan és a vizsgálat alapjaként a Bizottság megvizsgálta az esetet, figyelembe 
véve az alábbi vonatkozó jogszabályokat:

 a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. 
szeptember 24-i 1008/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet – a légi közlekedési 
szolgáltatásokról szóló rendelet1,

 A közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi utakhoz jutásáról szóló, 1992. július 23-
i 2408/92/EGK – hatályon kívül helyezett – tanácsi rendelet, amely a légi közlekedési 
szolgáltatásokról szóló rendelet2 átdolgozásának alapját képezte, valamint

 a spanyol kormány 13558/2006. sz., 2006. július 21-i állásfoglalása, a Kanári-szigetek 
közötti közszolgáltatások biztosításáról3.

A 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke és a légi közlekedési szolgáltatásokról szóló 
1008/2008/EK rendelet 16. cikke a tagállam közszolgáltatási kötelezettség előírására 
vonatkozó jogáról szól, és részletezi az ehhez teljesítendő előírásokat.

Az 1008/2008/EK rendeletnek a közszolgáltatási kötelezettségek általános alapelveiről szóló 
16(1) cikke kimondja, hogy „Egy tagállam […] közszolgáltatási kötelezettséget írhat elő a 
Közösségben található repülőtér és egy, a területén belüli peremterületet vagy fejlődő régiót 
kiszolgáló repülőtér között vagy a területén lévő repülőtérhez kapcsolódó ritkán használt 
útvonalon működő menetrend szerinti légi járatokra, ha ezek az útvonalak a repülőtér által 
kiszolgált régióban a gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából létfontosságúnak 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ: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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tekinthetők. […] A közszolgáltatási kötelezettség alá eső adott útvonal vonatkozásában ezeket 
a rögzített előírásokat átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell megállapítani.” 

Ezeket az elveket a hatályon kívül helyezett 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikkének (1) 
bekezdése már tartalmazza. Meg kell jegyezni, hogy a Kanári szigeteken valamennyi 
közszolgáltatási kötelezettséget eredetileg 1998-ban írták elő.

A spanyol kormány fent említett 13558/2006. sz. állásfoglalása a 2408/92/EGK tanácsi 
rendelet által a tagállamoknak biztosított és a 1008/2008/EK rendelet által megerősített fenti 
jogokon alapul, és megerősíti, hogy a Kanári-szigetek egyes szigetei közötti 13 útvonalat 
közszolgáltatási kötelezettségként kell biztosítani. Az állásfoglaláshoz csatolt melléklet 
felsorolja ezeket az útvonalakat, míg a Bizottság 2008/C52/08. sz. közleménye a 
2408/92/EGK tanácsi rendelet1 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban frissítést 
tartalmaz a kérdéses közszolgáltatási kötelezettség egyes díjairól.

A Kanári-szigeteken belüli, a közszolgáltatási kötelezettségek körébe tartozó 13 útvonalat a 
Bizottság elé terjesztették, és azokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették. 
Általánosságban a Bizottság nem tartja a közszolgáltatási kötelezettségről szóló európai uniós 
joggal ellentétesnek, ha eltérő díjat alkalmaznak az adott régióban lakó utasok 
vonatkozásában. Például a közösségi légi fuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz 
jutásáról szóló 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke értelmében a Szardíniáról kiinduló és 
oda irányuló egyes útvonalak tekintetében közszolgáltatási kötelezettségek előírásáról szóló 
2007. április 23-i bizottsági határozatban2 a Bizottság úgy találta, hogy a régióban (ebben az 
esetben Szardínián) született de nem ott lakó személyekre vonatkozóan kedvezőbb díjak 
megállapítása nem egyeztethető össze az európai uniós jogszabályokkal, azonban ha az 
intézkedés csak a helyi lakosokra vonatkozik, az a közszolgáltatási kötelezettség rendszere 
alapján elfogadható lehet, amennyiben a megkülönböztetett elbánás objektív szempontokon 
alapszik, az érintett személyek nemzetiségétől függetlenül, és arányban áll a nemzeti 
jogszabályok által követett legitim célokkal. 

Hozzá kell tenni továbbá, hogy az EK-Szerződés 86. cikke (3) bekezdésének alkalmazására 
vonatkozó eljárásban 2000. július 26-én hozott 2000/521/EK bizottsági határozat (melyet a 
C(2000)2267. sz. dokumentumban3 tettek közzé), amelyre az Európai Parlament a 
tájékoztatásra irányuló kérésében hivatkozott, a Kanári-szigeteki leszállási díjakra vonatkozó 
eltéréseket érinti. A Bizottság úgy véli, hogy a határozat tárgya nem vonatkozik a jelen esetre, 
és nem lát ellentmondást a rendeletek és a fent említett állásfoglalás között. Ennek oka, hogy 
egyes területeken a közszolgáltatási kötelezettség jogszerű bevezetése – a légi közlekedési 
szolgáltatásokról szóló rendeletek valamennyi rendelkezésének megfelelő alkalmazása mellett 
– még az adott útvonal egyes díjaihoz kapcsolódó hivatkozások esetén sem kapcsolódik a 
leszállási díjak meghatározásához.

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy az a légi közlekedési szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
közszolgáltatási kötelezettség, amely kedvezőbb díjakat alkalmaz meghatározott terület 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:052:0023:0023:EN:PDF
2 Az (59) bekezdéstől.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:208:0036:0046:EN:PDF
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lakosai esetében, mindaddig összeegyeztethető az európai uniós jogszabályokkal, amíg 
betartják a 1008/2008/EK rendeletben előírt valamennyi feltételt, azaz biztosítják, hogy az 
objektív szempontokon alapuljon és arányban álljon a nemzeti jogszabályok által követett 
legitim célokkal.”


