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Comisia pentru petiții

27.3.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1090/2012, adresată de Wolfram Schumacher, de cetățenie 
germană, privind discriminarea pe bază de prețuri între rezidenți și 
nerezidenți aplicată de compania aeriană Binter (Insulele Canare)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului să ancheteze legitimitatea aplicării unor prețuri mai mici 
pentru transportul pe calea aerului și cu feribotul în cazul rezidenților din regiunile periferice 
din Spania (Insulele Canare, Insulele Baleare, Melilla).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Comisia ar dori să sublinieze faptul că, întrucât petiționarul nu specifică rutele pe care are loc 
presupusa discriminare, serviciile Comisiei presupun că plângerea se referă la serviciile 
aeriene operate între teritoriul Insulelor Canare care se supun obligației de serviciu public 
(„OSP”).

În cadrul regimului aviatic al UE, OSP fac excepție de la principiul general al libertății de a 
furniza servicii utilizate pentru a asigura accesul la regiuni izolate sau în cadrul politicii de 
dezvoltare regională, atunci când un stat membru consideră că obiectivele sale nu vor fi 
îndeplinite în mod corespunzător prin mișcarea liberă a forțelor pieței.

Obligațiile de serviciu public vizează asigurarea satisfacerii standardelor fixe de continuitate, 
regularitate, tarifare sau capacitate minimă. În ceea ce privește tarifarea, obligațiile includ în 
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principal stabilirea unor tarife maxime sau a unor grile tarifare pentru o parte sau pentru toate 
serviciile oferite. Ele pot defini categoriile de tarife sau pot prevedea tarife preferențiale 
pentru anumite categorii de pasageri (de exemplu, rezidenți, studenți).

Înainte de a impune OSP, Regulamentul privind serviciile aeriene impune anumite proceduri 
care includ controlul Comisiei și publicarea obligațiilor prevăzute de serviciu public. În acest 
scop, statul membru comunică textul OSP, iar Comisia publică o comunicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. Această comunicare succintă include următoarele informații:

- identificarea celor două aeroporturi legate de ruta în cauză și posibile puncte de escală 
intermediare;

- data intrării în vigoare a OSP;

- adresa completă la care statul membru în cauză va pune la dispoziție, în mod gratuit și fără 
întârziere, textul, precum și orice informații și/sau documentație relevante în legătură cu 
obligația de serviciu public.

În acest sens, și servind drept bază pentru examinare, Comisia a examinat cazul luând în 
considerare următoarea legislație relevantă:

 Regulamentul serviciilor aeriene (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor 
aeriene în Comunitate1,

 Regulamentul abrogat (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind accesul 
operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare2 pe baza căruia 
a fost reformat Regulamentul privind serviciile aeriene și

 Rezoluția nr. 13558/2006 a Guvernului Spaniei din 21 iulie 2006 de instituire a serviciilor 
publice între Insulele Canare3.

Articolul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului și articolul 16 din 
Regulamentul privind serviciile aeriene (CE) nr. 1008/2008 menționează dreptul unui stat
membru de a institui OSP și detaliază dispozițiile care trebuie respectate în acest sens.

Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 prevede, la articolul 16 alineatul (1) referitor la principiile 
generale privind obligațiile de serviciu public, că „Un stat membru […] poate impune o 
obligație de serviciu public în ceea ce privește serviciile aeriene regulate între un aeroport din 
Comunitate și un aeroport care deservește o zonă periferică sau în dezvoltare aflată pe 
teritoriul său, sau pe o rută cu trafic scăzut către orice aeroport de pe teritoriul său, dacă 
această rută este considerată esențială pentru dezvoltarea economică și socială a regiunii 
deservite pe aeroport […] Standardele fixe impuse pentru ruta care face obiectul respectivei 
obligații de serviciu public se stabilesc în mod transparent și nediscriminatoriu.” 

Aceste principii au fost deja incluse la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 

                                               
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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abrogat (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului. Ar trebui remarcat faptul că toate OSP de pe 
teritoriul Insulelor Canare au fost instituite inițial în 1998.

Rezoluția 13558/2006 a Guvernului Spaniei sus-menționată [cine este autorul?], bazată pe 
drepturile sus-menționate acordate statelor membre prin Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al 
Consiliului și reafirmată prin Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, a confirmat cele 13 rute între 
Insulele Canare care urmează să fie deservite de zborurile OSP. O anexă la rezoluție enumeră 
aceste rute, în timp ce Comunicarea Comisiei nr. 2008/C52/08 actualizează, în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului1, 
referința la tarifele unice ale zborurilor supuse obligației de serviciu public în cauză.

Cele 13 rute de pe teritoriul Insulelor Canare supuse unei OSP au fost transmise Comisiei și 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În termeni generali, Comisia nu consideră 
că, în temeiul unei OSP, tarifele diferențiate care urmează să fie aplicate pentru pasagerii care 
au reședința în regiunea relevantă contravin legislației UE. De exemplu, în Decizia Comisiei 
din 23 aprilie 2007 privind impunerea de obligații de serviciu public pe anumite rute din și 
către Sardinia în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al 
Consiliului privind accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene 
intracomunitare2, Comisia consideră că un sistem care aplică tarife preferențiale pentru 
persoanele născute într-o regiune (în acest caz, Sardinia), dar care nu își au reședința în 
regiune este incompatibil cu legislația UE, dar că o astfel de măsură care afectează doar 
rezidenții poate fi eligibilă numai în cadrul regimului OSP, în măsura în care diferența de 
tratament s-ar baza pe considerații obiective independente de naționalitatea persoanelor 
respective și ar fi proporțională cu obiectivul legitim urmărit de dreptul național. 

De asemenea, ar trebui menționat faptul că Decizia Comisiei 2000/521/CE din 26 iulie 2000 
privind procedura de aplicare a articolului 86 alineatul (3) din Tratatul CE [notificată cu 
numărul C(2000) 2267]3 menționată de Parlamentul European în cererea sa de informare se 
referă la derogările acordate pentru taxele de aterizare în Insulele Canare. Comisia este de 
părere că obiectul acestei decizii nu prezintă relevanță pentru această cauză și consideră că nu 
există nicio contradicție între regulamente și rezoluția sus-menționată. Motivul este că 
introducerea legală a unei OSP într-un anumit teritoriu – atunci când toate dispozițiile 
regulamentelor privind serviciile aeriene sunt aplicate în mod corespunzător –, chiar și atunci 
când se face trimitere la tarifele unice aplicate respectivelor rute, nu are legătură cu stabilirea 
taxelor de aterizare.

Concluzie

Comisia este de părere că obligația de serviciu public privind serviciile aeriene care aplică 
tarife preferențiale pentru persoanele care își au reședința într-un teritoriu definit este 
compatibilă cu dreptul Uniunii Europene, atâta timp cât toate cerințele prevăzute la 
Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 sunt îndeplinite, asigurându-se astfel că respectivele 
condiții se bazează pe considerații obiective și sunt proporționale cu obiectivul legitim urmărit 
de obligația de serviciu public.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:052:0023:0023:RO:PDF
2 Punctele 59 și următoarele.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:208:0036:0046:RO:PDF
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