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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1076/2018, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais L. M. G., 
par juridisko nenoteiktību ES iedzīvotājiem attiecībā uz Beļģijas karoga 
kuģiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka kopš 2018. gada 1. jūlija, kad stājās spēkā Likums par 
atpūtas kuģiem, vismaz 50 % Beļģijas karoga kuģa īpašniekiem — gan fiziskām, gan 
juridiskām personām — ir jābūt Beļģijas rezidentiem. Viņš apgalvo, ka šie jaunie noteikumi 
rada ievērojamu juridisko nenoteiktību visiem ES iedzīvotājiem, kuri saskaņā ar iepriekšējiem 
tiesību aktiem bija nolēmuši savus kuģus reģistrēt Beļģijā. Tā kā trūkst vienotu Eiropas 
tiesību aktu par atpūtas kuģošanu, ES iedzīvotājiem atkarībā no ES karoga valsts ir jāievēro 
ļoti dažādi noteikumi. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties, lai 
aizsargātu to Eiropas iedzīvotāju tiesības, kurus ietekmē šie tiesību aktu grozījumi, aicinot 
attiecīgās iestādes ievērot juridisko noteiktību un nepiemērot tiesību aktus ar atpakaļejošu 
spēku.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 26. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 30. septembrī

Komisijas konstatējumi

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret dalībvalstu (šajā gadījumā Beļģijas) kuģu reģistrācijas 
nosacījumiem un prasībām. Beļģijas 2018. gada 5. jūlijā pieņemtā Likuma par atpūtas 
kuģošanu 6. pantā tiešām ir noteikta prasība ka vismaz 50% no tā kuģa līdzīpašniekiem vai 
akcionāriem, par kuru iesniegts pieteikums par kuģošanu ar Beļģijas karogu, ir jābūt Beļģijas 
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valstspiederīgajiem vai rezidentiem. Sākotnēji Komisija nevar izslēgt, ka lūgumrakstā minētie 
attiecīgie Beļģijas tiesību akti rada jautājumu par atbilstību Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 18., 49., 54. un 56. pantam. Turklāt ES acquis varētu būt arī citi iemesli, lai 
izvērtētu situāciju, piemēram, Direktīva 2006/123/EK1 par pakalpojumiem iekšējā tirgū. 
Tāpēc Komisija izvērtēs, vai Beļģijas tiesību akti ir nepieciešami un samērīgi saskaņā ar 
piemērojamo ES judikatūru. 

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šī novērtējuma rezultātiem. 

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzējs izvirza jautājumu par konkrētu Beļģijas tiesību aktu aspektu 
atbilstību ES tiesībām veikt uzņēmējdarbību un brīvībai sniegt pakalpojumus. Komisija 
izvērtēs minēto tiesību aktu atbilstību. Jautājums ir sarežģīts, jo tas attiecas uz 
starptautiskajiem jūrniecības noteikumiem un konvencijām.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par savu galīgo novērtējumu šajā jautājumā, tostarp 
par to, vai pēc padziļinātas izmeklēšanas veikšanas ES plāno iejaukties jautājuma risināšanā.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū, OV L 376, 27.12.2006., 36.–68. lpp.


