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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1090/2012, ingediend door Wolfram Schumacher (Duitse 
nationaliteit), over prijsdiscriminatie tussen ingezetenen en niet-ingezetenen 
door luchtvaartmaatschappij Binter (Canarische Eilanden)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Parlement om te onderzoeken of het legitiem is ingezetenen van perifere 
regio’s van Spanje (de Canarische Eilanden, de Balearen, Melilla) minder te laten betalen 
voor vervoer met het vliegtuig en per veerboot.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Omdat indiener nalaat de routes te specificeren waarop de vermeende discriminatie 
plaatsvindt, zou de Commissie erop willen wijzen dat de diensten van de Commissie ervan 
uitgaan dat de klacht betrekking heeft op de luchtvaartdiensten die plaatsvinden tussen het 
grondgebied van de Canarische Eilanden en waarop een openbaredienstverplichting (“ODV”) 
van toepassing is.

Binnen het luchtvaartstelsel van de EU vormen ODV’s een uitzondering op het algemene 
beginsel van de vrijheid van dienstverlening. Deze uitzondering is bedoeld om de toegang tot 
geïsoleerde regio’s of in het kader van het regionaal ontwikkelingsbeleid te waarborgen in het 
geval een lidstaat van oordeel is dat niet voldoende aan zijn doelstellingen wordt voldaan op 
basis van het vrije spel van de marktkrachten.
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Openbaredienstverplichtingen zijn bedoeld om te voldoen aan de vaste normen van 
continuïteit, regelmatigheid, prijsstelling of minimumcapaciteit. Wat betreft de prijsstelling 
bevatten de verplichtingen veelal een maximumtarief of een tarievenstelsel voor de 
gedeeltelijke of gehele geboden diensten. Hierin kunnen tariefcategorieën zijn vastgesteld of 
kan worden voorzien in gunsttarieven voor bepaalde categorieën passagiers (bijvoorbeeld 
plaatselijke inwoners of studenten).

Voordat een ODV kan worden opgelegd, moet er ingevolge de verordening luchtdiensten 
eerst aan bepaalde procedures worden voldaan. Daarbij gaat het onder meer om nauwkeurig 
onderzoek door de Commissie en openbaarmaking van de beoogde 
openbaredienstverplichting. Daartoe dient de lidstaat de tekst van de ODV aan de Commissie 
door te geven. Deze laatste publiceert een kennisgeving in het Publicatieblad van de Europese 
Unie. Deze korte kennisgeving moet de volgende informatie bevatten:

- twee luchthavens door de betrokken route worden verbonden en op welke luchthaven(s) 
eventueel een tussenstop wordt gemaakt;

- op welke datum de openbaredienstverplichting van kracht wordt, en

- het volledige adres waarop de tekst en alle relevante informatie en/of documentatie over de 
openbaredienstverplichting onverwijld en gratis door de betrokken lidstaat ter beschikking 
worden gesteld.

In dit verband heeft de Commissie de zaak onderzocht, rekening houdende met de volgende 
relevante wetgeving (die fungeert als grondslag van haar onderzoek):

 Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 
2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de 
Gemeenschap1,

 de ingetrokken Verordening (EEG) No 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende 
de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire 
luchtroutes2, waarvan de verordening luchtdiensten een herziening is, en

 Resolutie nr. 13558/2006 van de Spaanse regering van 21 juli 2006 tot vaststelling van 
openbare diensten tussen de eilanden van de Canarische Eilanden3.

Artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad en artikel 16 van Verordening
(EG) nr. 1008/2008 verwijzen naar het recht van een lidstaat om een ODV in te stellen en 
bevatten nadere bepalingen waaraan in dit opzicht moet worden voldaan.

Artikel 16, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1008/2008 bepaalt ten aanzien van de algemene 
beginselen van ODV’s het volgende: “Een lidstaat kan […] een openbaredienstverplichting 
opleggen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen een luchthaven in de 
Gemeenschap en een luchthaven die de luchtverbindingen voor een perifeer of 
ontwikkelingsgebied op zijn grondgebied of op een weinig geëxploiteerde route naar een 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:nl:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:nl:HTML.
3 http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/4261916E-FD73-42DC-8035-
85023323E8FF/98194/Acuerdo2junio2006.pdf.
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luchthaven op zijn grondgebied verzorgt, wanneer een dergelijke route van vitaal belang 
wordt geacht voor de economische en sociale ontwikkeling van de regio die door de 
luchthaven wordt bediend. […] De normen voor de route waarvoor de 
openbaredienstverplichting wordt opgelegd, worden op transparante en niet-discriminerende 
wijze vastgesteld.”

Deze beginselen waren reeds opgenomen in artikel 4, lid 1, onder a) van de ingetrokken 
Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad. Opgemerkt moet worden dat alle ODV’s voor 
de Canarische Eilanden oorspronkelijk dateren van 1998.

In voornoemde Resolutie 13558/2006 van de Spaanse regering [wie is hiervan de auteur?], op 
basis van voornoemde rechten die aan de lidstaten zijn verleend krachtens Verordening (EEG) 
nr. 2408/92 van de Raad en die zijn bevestigd door Verordening (EG) nr. 1008/2008, wordt 
bevestigd dat de dertien routes tussen de eilanden van de Canarische Eilanden bestemd zijn 
als ODV. Een bijlage bij de resolutie bevat een lijst van deze routes. In mededeling 
2008/C52/08 van de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a) van Verordening 
(EEG) nr. 2408/92 van de Raad1 worden de basistarieven voor een enkele reis voor de 
desbetreffende ODV’s bijgewerkt.

De dertien routes binnen de Canarische Eilanden waarvoor een ODV geldt, zijn ingediend bij 
de Commissie en gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Over het 
algemeen acht de Commissie het niet in strijd met de EU-wetgeving als er op grond van een 
ODV een ander tarief wordt berekend aan passagiers die woonachtig zijn in het 
desbetreffende gebied. Zo oordeelt de Commissie in de Beschikking van de Commissie van 
23 april 2007 betreffende het opleggen van openbaredienstverplichtingen voor bepaalde 
routes vanuit en met bestemming Sardinië overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EEG) 
nr. 2408/92 van de Raad betreffende de toegang van communautaire 
luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes2, dat een systeem dat 
gebruikmaakt van gunsttarieven voor personen die in een regio (in dit geval Sardinië) geboren 
zijn, maar er niet wonen, onverenigbaar is met de EU-wetgeving, maar dat een dergelijke 
maatregel in het kader van een ODV aanvaardbaar kan zijn wanneer het verschil in 
behandeling gegrond is met objectieve overwegingen die niets te maken hebben met de 
nationaliteit van de betrokken personen en als de maatregel evenredig is met de legitieme 
doelstelling die met het nationale recht wordt nagestreefd.

Hierbij zij aangemerkt dat de Beschikking 2000/521/EG van de Commissie van 26 juli 2000 
inzake een procedure op grond van artikel 86, lid 3, van het EG-Verdrag (kennisgeving 
geschied onder nummer C(2000) 2267)3, waarnaar het Europees Parlement verwijst in zijn 
verzoek om informatie, afwijkingen betreft ten aanzien van landingsvergoedingen op de 
Canarische Eilanden. De Commissie is van mening dat het onderwerp van dit besluit geen 
betrekking heeft op het onderhavige geval, en ziet geen tegenstrijdigheid tussen de 
verordeningen en voornoemde resolutie. De reden hiervan is dat de wettige invoering van een 
ODV in een bepaald gebied – waarbij volledig aan alle bepalingen van de verordening 
luchtdiensten is voldaan – zelfs wanneer deze voor bepaalde routes tarieven voor een enkele 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:052:0023:0023:NL:PDF.
2 Paragrafen 59 en verder.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:208:0036:0046:NL:PDF.
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reis bevat, geen verband houdt met de vaststelling van de landingsvergoedingen.

Conclusie

De Commissie is van oordeel dat een openbaredienstverplichting met betrekking tot 
luchtdiensten waarbij gebruik gemaakt wordt van gunsttarieven voor personen die wonen in 
een bepaald gebied, verenigbaar is met de EU-wetgeving zolang aan alle vereisten wordt 
voldaan die zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 1008/2008, zodat gezorgd wordt dat de 
voorwaarden uitgaan van objectieve overwegingen en evenredig zijn met de legitieme 
doelstelling die met het nationale recht wordt nagestreefd.


