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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1090/2012, którą złożył Wolfram Schumacher (Niemcy), w 
sprawie dyskryminacji cenowej między osobami zamieszkującymi dane 
terytorium i osobami niezamieszkującymi danego terytorium, której 
dopuszczają się linie lotnicze Binter (Wyspy Kanaryjskie)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu o zbadanie zasadności pobierania niższych opłat 
za transport lotniczy i promowy od mieszkańców regionów peryferyjnych w Hiszpanii 
(Wyspy Kanaryjskie, Baleary, Melilla).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Komisja pragnie zaznaczyć, że skoro składający petycję nie określił, na jakich trasach ma 
miejsce rzekoma dyskryminacja, służby Komisji zakładają, że skarga ma związek z 
przewozami lotniczymi między terytorium Wysp Kanaryjskich, które to przewozy podlegają 
obowiązkowi użyteczności publicznej.

Zgodnie z systemem lotniczym UE obowiązek użyteczności publicznej stanowi wyjątek od 
ogólnej zasady swobody świadczenia usług i ma na celu umożliwienie dostępu do regionów 
odizolowanych. Znajduje też zastosowanie w przypadku, gdy w ramach regionalnej polityki 
rozwojowej państwo członkowskie uzna, że siły wolnego rynku nie pozwolą mu na 
osiągnięcie wyznaczonych celów.
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Obowiązki użyteczności publicznej mają na celu zagwarantowanie spełniania ustalonych 
norm dotyczących ciągłości, regularności, ustalania cen i minimalnej zdolności przewozowej. 
W odniesieniu do polityki cenowej obowiązek ten może dotyczyć ustalania maksymalnych 
taryf lub siatek taryf dla niektórych lub dla wszystkich oferowanych usług. W związku z 
obowiązkiem użyteczności publicznej konieczny może też być podział taryf na kategorie lub 
stosowanie taryf preferencyjnych dla niektórych kategorii pasażerów (np. dla mieszkańców, 
studentów).

W rozporządzeniu w sprawie przewozów lotniczych nakazuje się zastosowanie odpowiednich 
procedur, w tym przeprowadzenie przez Komisję analizy oraz upublicznienie 
przewidywanych obowiązków użyteczności publicznej, przed nałożeniem obowiązku 
użyteczności publicznej. W tym celu państwo członkowskie komunikuje treść obowiązków 
użyteczności publicznej, a Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
notę informacyjną zawierającą następujące informacje:

- lokalizację dwóch portów lotniczych, które łączy przedmiotowa trasa, i możliwych punktów 
międzylądowania;

- datę wejścia obowiązku w życie;

- dokładny adres, z którego można uzyskać od państwa członkowskiego, niezwłocznie i 
bezpłatnie, treść obowiązku oraz wszelkie pozostałe, istotne informacje i/lub dokumentację 
związaną z obowiązkiem.

Na podstawie powyższych informacji Komisja zbadała sprawę, biorąc pod uwagę poniższe 
akty prawne:

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 
2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie 
Wspólnoty (rozporządzenie w sprawie przewozów lotniczych)1,

 uchylone rozporządzenie Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie 
dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras 
lotniczych2, na podstawie którego przekształcono rozporządzenie w sprawie przewozów 
lotniczych, oraz

 rezolucję rządu hiszpańskiego nr 13558/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. ustanawiająca usługi 
użyteczności publicznej między poszczególnymi wyspami Wysp Kanaryjskich3.

W art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 oraz w art. 16 rozporządzenia w sprawie 
przewozów lotniczych (WE) nr 1008/2008 znajduje się odniesienie do prawa państwa 
członkowskiego do ustanawiania obowiązków użyteczności publicznej, wyszczególnia się też 
warunki, które należy w związku z tym spełnić.

Zgodnie z ustępem 1 art. 16 rozporządzenia 1008/2008 (WE), który odnosi się do ogólnych 
zasad dotyczących wykonywania obowiązków użyteczności publicznej, „państwo 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:pl:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:pl:HTML
3 http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/4261916E-FD73-42DC-8035-
85023323E8FF/98194/Acuerdo2junio2006.pdf.
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członkowskie (...) może nałożyć obowiązek użyteczności publicznej w stosunku do 
regularnego przewozu lotniczego między portem lotniczym we Wspólnocie a portem 
lotniczym obsługującym region peryferyjny lub rozwijający się położony na swoim 
terytorium lub na drugorzędnej trasie do dowolnego portu lotniczego na swoim terytorium, 
którą uznaje się za żywotnie ważną dla gospodarczego i społecznego rozwoju regionu, który 
jest obsługiwany przez ten port lotniczy. (...) Ustalone normy, dotyczące trasy objętej 
obowiązkiem użyteczności publicznej, określa się w sposób przejrzysty i 
niedyskryminacyjny.”.

Zasady te ujęto już w art. 4 ust. 1a uchylonego rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92. 
Należy zauważyć, że wszystkie obowiązki użyteczności publicznej na Wyspach Kanaryjskich 
ustanowiono pierwotnie w 1998 r.

We wspomnianej wyżej rezolucji rządu hiszpańskiego nr 13558/2006 [autor?], ustanowionej 
na podstawie powyższych praw przyznanych państwom członkowskim zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2408/92 i wzmocnionej przez rozporządzenie (WE) nr 
1008/2008, potwierdzono, że trzynaście tras lotniczych pomiędzy poszczególnymi wyspami 
Wysp Kanaryjskich będzie obsługiwanych w ramach obowiązku użyteczności publicznej. W 
załączniku do rezolucji uwzględniono listę tych tras, natomiast nota Komisji nr 2008/C52/08, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2408/921, aktualizuje odniesienie do 
pojedynczych taryf wynikających z przedmiotowego obowiązku użyteczności publicznej.

Trzynaście tras na Wyspach Kanaryjskich podlegających obowiązkowi użyteczności 
publicznej zostało zgłoszonych Komisji i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Zasadniczo Komisja nie uważa by, zgodnie z obowiązkiem użyteczności 
publicznej pobieranie innych opłat od pasażerów będących mieszkańcami danego regionu 
było sprzeczne z prawem unijnym. Na przykład w swej decyzji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w 
sprawie nałożenia zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych na niektórych trasach 
z Sardynii i na Sardynię na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w 
sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras 
lotniczych2 Komisja uznała, że stosowanie taryf preferencyjnych dla osób urodzonych, ale nie 
mieszkających w danym regionie (w tym przypadku na Sardynii) jest niezgodne z prawem 
unijnym, jednak stosowanie takich środków tylko w stosunku do mieszkańców mogłoby być 
dopuszczalne w ramach systemu zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych w 
przypadku, gdy różnica w traktowaniu opierałaby się na niezależnym, obiektywnym 
uwzględnieniu obywatelstwa zainteresowanych osób, proporcjonalnym do celu legalnie 
realizowanego na mocy prawa krajowego. 

Należy również zaznaczyć, że decyzja Komisji nr 2000/521/WE z dnia 26 lipca 2000 r. 
dotycząca postępowania na podstawie art. 86 ust. 3 traktatu WE (podana do wiadomości pod 
numerem C(2000) 2267)3, do której odniósł się Parlament Europejski w swym wniosku 
o udzielenie informacji, dotyczy odstąpienia od pobierania opłat za lądowanie na Wyspach 
Kanaryjskich. Komisja jest zdania, że przedmiot decyzji nie ma związku z bieżącą sprawą 
i nie widzi sprzeczności między rozporządzeniami a wyżej wymienioną rezolucją. 
Wprowadzenie na danym terytorium zgodnego z prawem obowiązku użyteczności publicznej 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:052:0023:0023:PL:PDF
2 Ustępy 59 i nast.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:208:0036:0046:EN:PDF
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– w przypadku należytego stosowania wszystkich przepisów rozporządzeń w sprawie 
przewozów lotniczych – nawet w odniesieniu do pojedynczych taryf na określonych trasach 
nie ma związku z ustalaniem opłat za lądowanie.

Wniosek

Komisja jest zdania, że obowiązek użyteczności publicznej w odniesieniu do przewozów 
lotniczych, w związku z którym stosuje się taryfy preferencyjne wobec mieszkańców danego 
terytorium, jest zgodny z prawem unijnym, o ile zachowano zgodność ze wszystkimi 
wymogami wyszczególnionymi w rozporządzeniu (WE) nr 1008/2008, gwarantując w ten 
sposób, że warunki opierają się na niezależnym, obiektywnym uwzględnieniu obywatelstwa 
zainteresowanych osób, proporcjonalnym do celu legalnie realizowanego na mocy obowiązku 
użyteczności publicznej.


