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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1090/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Wolfram 
Schumacher, par cenu diskrimināciju, kuru īsteno lidsabiedrība Binter
(Kanāriju salas) attiecībā uz pastāvīgajiem iedzīvotājiem un nerezidentiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Parlamentu izskatīt, vai ir likumīgi tas, ka Spānijas nomaļo 
reģionu (Kanāriju salas, Baleālu salas, Mellila) iedzīvotājiem tiek piemērotas zemākas 
lidmašīnu un prāmju transporta pakalpojumu cenas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 18. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Komisija vēlas norādīt, ka, tā kā lūgumraksta iesniedzējs nav precizējis tos maršrutus, kuros 
notiek iespējamā diskriminācija, Komisijas dienesti pieņem, ka lūgumraksts attiecas uz gaisa 
pārvadājumu pakalpojumiem tajā Kanāriju salu teritorijā, kurai piemēro sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības („PSO”).

ES aviācijas nozarē PSO ir izņēmums vispārīgajam pakalpojumu sniegšanas brīvības 
principam, un to izmanto, lai nodrošinātu piekļuvi attālinātiem reģioniem, vai arī saistībā ar 
reģionālās attīstības politiku, ja dalībvalsts uzskata, ka tirgus konjunktūras brīva darbība 
atbilstīgi neīstenos tās mērķus.

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību mērķis ir nodrošināt pastāvošo nepārtrauktības, 
regularitātes, cenu noteikšanas vai minimālās jaudas standartu ievērošanu. Attiecībā uz cenu 
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noteikšanu šīs saistības galvenokārt ietver maksimālo tarifu vai tarifu sistēmas noteikšanu 
daļai no piedāvātajiem pakalpojumiem vai visiem pakalpojumiem. Tās var noteikt tarifu 
kategorijas vai paredzēt atvieglotus tarifus noteiktām pasažieru kategorijām (piem., 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem, studentiem).

Pirms PSO piemērošanas tiek veiktas noteiktas procedūras saskaņā ar Gaisa pārvadājumu 
regulu, kuras ietver Komisijas veiktu rūpīgu pārbaudi un paredzēto sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistību publicitāti. Šajā saistībā dalībvalsts iesniedz PSO tekstu, un Komisija 
publicē informatīvu paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šajā īsajā 
paziņojumā jāietver šāda informācija:

- abas lidostas, ko savieno attiecīgais maršruts, un iespējamā(s) starpnolaišanās vieta(s),

- PSO spēkā stāšanās diena,

- pilna adrese, kur no dalībvalsts bez maksas un ātri var saņemt tekstu un jebkādu citu 
atbilstīgu informāciju un/vai dokumentāciju, kas saistīta ar PSO.

Šajā saistībā, sagatavojot pamatu izpētei, Komisija izvērtēja šo lietu, ņemot vērā šādus 
atbilstīgos tiesību aktus:

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Regulu (EK) Nr. 1008/2008 par 
kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā1,

 atcelto Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas 
aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem2, uz kuras pamata ir pārstrādāta 
regula par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā, un

 Spānijas valdības 2006. gada 21. jūlija Rezolūciju Nr. 13558/2006, ar ko izveido 
sabiedriskos pakalpojumus starp Kanāriju salu salām3.

Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. pantā un Regulas (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem 
noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā 16. pantā ir minētas 
dalībvalsts tiesības uzlikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības un sīki izklāstīti 
nosacījumi, kas šādā gadījumā ir jāizpilda.

Regulas (EK) Nr. 1008/2008 16. panta 1. punktā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistību vispārīgajiem principiem ir teikts, ka „dalībvalsts var uzlikt sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistības attiecībā uz regulāriem gaisa pārvadājumiem starp lidostu Kopienā un 
lidostu, kas apkalpo nomaļus vai attīstības reģionus savā teritorijā, vai attiecībā uz maz 
noslogotu maršrutu uz jebkuru lidostu tās teritorijā, jebkuru šādu maršrutu uzskatot par vitāli 
svarīgu ekonomikas un sociālajai attīstībai reģionā, kurā attiecīgā lidosta sniedz pakalpojumus 
[..] Noteiktie standarti, ko piemēro maršrutam, attiecībā uz kuru uzliktas minētās sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības, ir izstrādāti pārskatāmā un nediskriminējošā veidā” . 

Šie principi jau bija noteikti atceltās Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta 

                                               
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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a) apakšpunktā. Būtu jānorāda, ka visas PSO Kanāriju salās sākotnēji tika noteiktas 
1998. gadā.

Iepriekš minētajā Spānijas valdības Rezolūcijā Nr. 13558/2006 (kas ir tās autors?), 
pamatojoties uz minētajām tiesībām, ko dalībvalstīm piešķir Padomes Regula (EEK) 
Nr. 2408/92 un ko vēlreiz apstiprina Regula (EK) Nr. 1008/2008, tika apstiprināti tie 
trīspadsmit maršruti starp Kanāriju salu salām, kuriem piemēros PSO. Šīs rezolūcijas 
pielikumā šie maršruti ir norādīti, taču Komisijas paziņojumā Nr. 2008/C52/08 saskaņā ar 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu1 ir atjaunināta atsauce 
uz tarifu vienā virzienā atbilstīgi attiecīgajām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām.

Šie trīspadsmit maršruti Kanāriju salās, kam piemēro PSO, ir iesniegti Komisijai un publicēti 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Vispārīgi runājot, Komisija neuzskata, ka atvieglotie 
tarifi, ko saskaņā ar PSO piemēro tiem pasažieriem, kuri dzīvo attiecīgajā reģionā, būtu 
pretrunā ES tiesību aktiem. Piemēram, Komisijas 2007. gada 23. aprīļa Lēmumā par 
sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošanu noteiktiem maršrutiem uz Sardīniju un no tās 
atbilstīgi 4. pantam Padomes Regulā (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi 
Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem2 Komisija konstatē, ka sistēma, ar ko atvieglotus tarifus 
piemēro personām, kas dzimušas reģionā (šajā gadījumā — Sardīnijā), bet tur nedzīvo, nav 
savienojama ar ES tiesību aktiem, taču šāds pasākums, ja to piemēro tikai iedzīvotājiem, var 
būt pieņemams kā daļa no PSO režīma, kurā diferencēta pieeja ir pamatota ar objektīviem 
apsvērumiem neatkarīgi no attiecīgo personu valstspiederības un proporcionāli tam 
leģitīmajam mērķim, ko īsteno ar valsts tiesību aktiem. 

Būtu arī jānorāda, ka Komisijas 2000. gada 26. jūlija Lēmums 2000/521/EK saistībā ar 
tiesvedību, ko veic atbilstīgi EK Līguma 86. panta 3. punktam (paziņots ar dokumenta 
numuru C(2000) 2267)3, uz kuru Eiropas Parlaments atsaucas savā lūgumā sniegt informāciju, 
attiecas uz atkāpēm no pacelšanās un nolaišanās maksām Kanāriju salās. Komisija uzskata, ka 
šā lēmuma objektam nav nekādas ietekmes uz šo lietu, un nesaskata pretrunas starp regulām 
un iepriekš minēto rezolūciju. Iemesls ir tas, ka likumīga PSO ieviešana konkrētā teritorijā —
ja visi regulu par gaisa satiksmes pakalpojumiem noteikumi tiek pienācīgi ievēroti —, arī 
atsaucoties uz tarifu vienā virzienā dotajos maršrutos, nav saistīta ar pacelšanās un nolaišanās 
maksu noteikšanu.

Nobeigums

Komisija uzskata, ka ar gaisa satiksmes pakalpojumiem saistītās sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistības, kas piemēro atvieglotus tarifus personām, kuras dzīvo noteiktā teritorijā, 
atbilst ES tiesību aktiem, ciktāl tiek ievērotas visas Regulā (EK) Nr. 1008/2008 noteiktās 
prasības, tādējādi nodrošinot, ka šie nosacījumi ir pamatoti ar objektīviem apsvērumiem un 
proporcionāli leģitīmajam mērķim, ko īsteno ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistībām.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:052:0023:0023:LV:PDF.
2 59. punkts un nākamie punkti.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:208:0036:0046:EN:PDF.


