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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Parlamento išsiaiškinti, ar teisėtai Ispanijos pakraščio regionų 
(Kanarų salos, Balearų salos, Melilja) gyventojams taikomos mažesnės kainos už oro ir keltų 
transporto paslaugas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Komisija norėtų pabrėžti, kad atsižvelgiant į tai, jog peticijos pateikėjas konkrečiai nenurodo 
maršrutų, kuriais vykstant tariamai diskriminuojami keleiviai, Komisijos tarnybos mano, kad 
šis skundas susijęs su oro transporto paslaugomis, teikiamomis Kanarų salų, kurioms taikomi 
su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai (VPSĮ), teritorijoje.

Pagal ES aviacijos sistemą VPSĮ yra bendrojo laisvės teikti paslaugas principo išimtis, kuri 
taikoma siekiant užtikrinti galimybę susisiekti su izoliuotais regionais arba įgyvendinant 
regioninės plėtros politiką, kai valstybė narė nustato, kad jos tikslai nebus tinkamai pasiekti 
laisvu rinkos jėgų veikimu.

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų tikslas – užtikrinti nustatytų tęstinumo, 
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reguliarumo, kainos nustatymo arba minimalios talpos standartų taikymą. Kainų nustatymo 
atžvilgiu įsipareigojimai iš esmės apima didžiausių tarifų arba tarifų ribų nustatymą tam 
tikroms arba visoms siūlomoms paslaugoms. Gali būti nustatytos tarifų kategorijos arba 
lengvatiniai tarifai tam tikrų kategorijų keleiviams (pvz., rezidentams, studentams).

Oro susisiekimo paslaugų teikimo reglamente nustatyta, kad prieš prisiimant VPSĮ turi būti 
atliekamos tam tikros procedūros, kurios apima Komisijos patikrinimą ir numatomų su viešąja 
paslauga susijusių įsipareigojimų paviešinimą. Todėl valstybė narė išsiunčia VPSĮ tekstą 
Komisijai, o ši paskelbia informacinį pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 
Trumpame pranešime pateikiama ši informacija:

– oro uostai, jungiami atitinkamu maršrutu bei galimos tarpinės sustojimo vietos;

– su viešąja paslauga susijusio įsipareigojimo įsigaliojimo diena;

– tikslus adresas, kuriuo valstybė narė nedelsdama ir nemokamai užtikrina prieigą prie su 
viešąja paslauga susijusio įsipareigojimo teksto ir visos atitinkamos informacijos apie tą 
pareigą ir (arba) su ja susijusių dokumentų.

Šiuo atveju Komisija išnagrinėjo bylą, atsižvelgdama į toliau nurodytus susijusius teisės aktus 
kaip nagrinėjimo pagrindą:

 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1008/2000 dėl 
oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių1,

 panaikintą 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro 
vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus2, kuriuo remiantis nauja redakcija 
išdėstytas Oro susisiekimo paslaugų teikimo reglamentas, ir

 2006 m. liepos 21 d. Ispanijos vyriausybės nutarimą Nr. 13558/2006, kuriuo nustatomas 
viešųjų paslaugų teikimas tarp Kanarų saloms priklausančių salų3.

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl 
oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnyje įtvirtinta teisė 
valstybei narei nustatyti VPSĮ ir pateikiamos išsamios nuostatos, kurių reikia laikytis 
prisiimant tokius įsipareigojimus.

Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 16 straipsnio „Bendrieji pareigos teikti viešąsias paslaugas 
principai“ 1 dalyje nustatyta, kad „Valstybė narė <…> gali nustatyti pareigą teikti viešąsias 
paslaugas, susijusią su reguliarių oro susisiekimo paslaugų, teikiamų tarp Bendrijos oro uosto 
ir oro uosto, aptarnaujančio jos teritorijoje esantį atokų arba besivystantį regioną, arba 
nerentabiliu maršrutu, einančiu į bet kurį jos teritorijoje esantį oro uostą, jei bet kuris iš šių 
maršrutų yra gyvybiškai svarbus regiono, kuriame oro uostas teikia paslaugas, ekonominei ir 
socialinei plėtrai <…>. Nustatytieji standartai maršrute, kuriame taikoma pareiga teikti 
viešąsias paslaugas, patvirtinami skaidriai ir nediskriminuojant.“ 

                                               
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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Šie principai jau buvo įtvirtinti panaikinto Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 
straipsnio 1 dalies a punkte. Pažymėtina, kad visi VPSĮ Kanarų salose buvo nustatyti 1998 m.

Pirmiau minėtu Ispanijos vyriausybės nutarimu Nr. 13558/2006 [kas yra autorius?], 
atsižvelgiant į minėtas teises, kurios suteiktos valstybėms narėms pagal Tarybos reglamentą
(EEB) Nr. 2408/92 ir kurios pakartotinai įtvirtintos Reglamente (EB) Nr. 1008/2008, 
patvirtinta trylika maršrutų tarp Kanarų saloms priklausančių salų, nustatant šiems 
maršrutams VPSĮ. Šie maršrutai išvardyti nutarimo priede, o Komisijos pranešime 
2008/C52/08 pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/921 4 straipsnio 1 dalies a punktą 
atnaujinama nuoroda į bendrus tarifus, susijusius su nagrinėjamais su viešąja paslauga 
susijusiais įsipareigojimais.

Komisijai pranešta apie trylika maršrutų Kanarų salose, kuriems taikytinas VPSĮ, ir apie juos 
paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Apskritai Komisija nemano, kad pagal 
VPSĮ skirtingi tarifai, taikomi keleiviams, gyvenantiems atitinkamame regione, prieštarauja 
ES teisei. Pavyzdžiui, 2007 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendime dėl su viešąja paslauga 
susijusių įsipareigojimų nustatymo kai kuriems maršrutams į Sardiniją ir atgal pagal Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro 
maršrutus 4 straipsnį2 Komisija nustatė, kad sistema, pagal kurią lengvatiniai tarifai taikomi 
asmenims, gimusiems regione (šiuo atveju, Sardinijoje), bet tame regione negyvenantiems, 
neatitinka ES teisės, bet tokia priemonė pagal VPSĮ taikymo tvarką galėtų būti taikoma 
rezidentams tik tokiu atveju, jei asmenų traktavimo skirtumai būtų grindžiami objektyviais 
nuo asmenų pilietybės nepriklausančiais kriterijais ir tie kriterijai būtų proporcingi 
pagrįstiems nacionalinės teisės tikslams. 

Be to, pažymėtina, kad 2000 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas 2000/521/EB dėl EB 
sutarties 86 straipsnio 3 dalies taikymo procedūros (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 2267)3, 
kurį Europos Parlamentas nurodė savo prašyme suteikti informaciją, yra susijęs su nukrypti 
leidžiančiomis nuostatomis dėl tūpimo mokesčio Kanarų salose. Komisija laikosi nuomonės, 
kad šio sprendimo objektas neturi įtakos šiai bylai, ir neįžvelgia jokio prieštaravimo tarp 
pirmiau minėtų reglamentų ir nutarimo. Tai grindžiama tuo, kad teisėtas VPSĮ nustatymas tam 
tikroje teritorijoje – kai tinkamai taikomos visos Oro susisiekimo paslaugų teikimo 
reglamentų nuostatos – net tuo atveju, kai nustatomi bendri tam tikrų maršrutų tarifai, nėra 
susijęs su tūpimo mokesčio nustatymu.

Išvada

Komisija mano, kad teikiant oro transporto paslaugas su viešąja paslauga susiję 
įsipareigojimai, pagal kuriuos taikomi lengvatiniai tarifai asmenims, gyvenantiems 
apibrėžtoje teritorijoje, atitinka ES teisę, jei laikomasi visų Reglamente (EB) Nr. 1008/2008 
nustatytų reikalavimų ir užtikrinama, kad sąlygos būtų grindžiamos objektyviais kriterijais ir 
būtų proporcingos pagrįstiems su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų tikslams.“

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:052:0023:0023:EN:PDF.
2 59 ir tolesnės dalys.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:208:0036:0046:EN:PDF.


