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Lūgumrakstu komiteja

7.05.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0979/2003, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Reiner Thomas un 
kam pievienots viens paraksts, par, iespējams, diskriminējošu izturēšanos pret ārzemju 
studentiem Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka ārzemju studenti nesaņem studenta atlaidi pārbraucienā ar 
prāmi starp Pireju un Hiju, lai gan viņi uzrāda savas studentu apliecības. Biļešu kases 
personāls lūgumraksta iesniedzējam apstiprināja, ka studenta atlaidi piešķir tikai grieķu
studentiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tā ir diskriminējoša izturēšanās pilsonības 
dēļ.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2004. gada 25. martā. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

Lūgumraksta iesniedzēji pievērsa uzmanību grūtībām, kas saistītas ar starptautiskās studentu 
apliecības atzīšanu kā pietiekamu apliecinājumu tam, lai iegūtu tarifa atlaidi jūras 
transportam, tarifa atlaidi, ko Grieķijā parasti piedāvā studentiem, kuriem ir Grieķijas studenta 
apliecība.

Saskaņā ar informāciju, kas ir Komisijas rīcībā, minētais gadījums attiecas uz „Tirdzniecības 
flotes ministrijas un Egejas jūras lietu un salu politikas ministrijas kopējā lēmuma
Nr. 3324.1/15/03/03-04-2003 (B/438)” piemērošanas jomu. Šajā dokumentā noteikta 50 % 
cenas atlaide ekonomiskajā klasē jūras transportam augstskolu un politehnisko koledžu 
studentiem, kuriem ir studentu apliecība.

Jūras pārvadājumu iekšējā tirgus liberalizācija ļauj uzņēmumiem noteikt savu tirdzniecības 
politiku attiecībā uz cenām, speciāliem piedāvājumiem vai jebkādu citu tirdzniecības līdzekli, 



PE 388.650v01-00 2/3 CM\666844LV.doc

LV   Ārējais tulkojums

lai palielinātu savu tirgus daļu. Padomes 1986. gada 22. decembra 
Regulā (EKK) Nr. 4055/86, „ar ko brīvas pakalpojumu sniegšanas principu piemēro jūras 
pārvadājumiem starp dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un trešām valstīm”, kuģniecības 
sabiedrībām nav noteikti nekādi ierobežojumi vai pienākumi attiecībā uz to tarifiem. Tādējādi 
patlaban nav ne Kopienu tiesiskā regulējuma, ne Kopienu ieteikumu, kas piemērojami šajā 
jomā.

Turklāt ir svarīgi nodrošināt nediskriminācijas principa piemērošanu pilsonības vai 
dzīvesvietas dēļ.

Iepriekš, kad Komisija bija uzzinājusi par iespējamu diskrimināciju pilsonības dēļ attiecībā uz 
oficiāli noteiktām tarifu atlaidēm Grieķijā, tā 2002. gada 23 septembrī 1 bija nosūtījusi vēstuli 
Grieķijas iestādēm. Grieķijas iestādes atbildēja tā paša gada 19. novembrī 2, paziņojot, ka pēc 
Komisijas iejaukšanās kompetentā Grieķijas ministrija ir pieņēmusi lēmumu (Tirdzniecības 
flotes ministrijas lēmums Nr. 3324.1/01/02), kurā ir precizēts, ka studenti, kas nav grieķu
studenti, saņem tādas pašas atlaides, kādas paredzētas braucienos ar kuģi grieķu studentiem, 
uzrādot tikai studenta apliecību bez nepieciešamības veikt tās tulkojumu grieķu valodā.

Tādējādi, pamatojoties uz informāciju un Grieķijas tiesību aktu kopijām, ko dalībvalsts 
iesniedza Komisijai, kopš tā laika vairs nepastāv diskriminācija starp valsts studentiem un 
Kopienas studentiem piemērojamos tiesību aktos saistībā ar oficiāliem tarifiem Grieķijā.

Ir skaidrs, ka Komisijas kompetencē nav tieši iejaukties kuģniecības sabiedrībās, lai 
nodrošinātu to, ka tāda diskriminācija nenotiek „de facto”. Tomēr skaidrības labad un pēc 
sūdzībām, kas saņemtas no jūras pasažieriem Grieķijā, Komisija 2006. gadā un 2007. gada 
janvārī attiecībā uz šo jautājumu atkārtoti vērsās Grieķijas iestādēs, lai vispirms pārbaudītu, 
vai Grieķijas tiesību aktos nav palikuši pasākumi vai „pelēkās zonas”, kas rosina uzņēmumus 
saglabāt diskrimināciju, jo īpaši dzīvesvietas dēļ, un pēc tam iedrošinātu valsts iestādes 
apspriesties ar uzņēmumiem, lai iespēju robežās izvairītos no tā, ka tāda diskriminācija notiek 
„de facto”.

Tāpat Komisija 2007. gadā nolēmusi sākt pētījumu par tādu uzņēmumu līgumu vispārīgo un 
īpašo nosacījumu novērtējumu, kas piedāvā pārvadājumu pakalpojumus Eiropas Savienībā, 
kurā tā vēlas pārbaudīt diskriminējošu tarifu pastāvēšanu ES. Minētajam pētījumam vajadzētu 
ļaut Komisijai labāk izprast tiesisko un faktisko stāvokli visā Eiropas Savienībā attiecībā uz 
atšķirībām tarifos, kas būtu saistītas ar jebkādu diskrimināciju, un palīdzēt izvērtēt iespēju 
nākotnē iesniegt iespējamu tiesību akta priekšlikumu šajā jautājumā.

Komisija izskatīs jebkuru līdzekli, ko tā varētu īstenot, ja pēc saziņas, kas pašlaik notiek ar 
Grieķijas iestādēm, izrādīsies, ka diskriminācija pastāv.

Turklāt šāda veida grūtības, kas saistītas ar Kopienas tiesību nepareizu piemērošanu, parasti 
var atrisināt, iesniedzot pieprasījumu SOLVIT valsts centrā 

  
1 Sūdzība Nr. 2001/5146. Iekšējā tirgus ĢD ģenerāldirektora A. Schaub 2002. gada 23. septembra vēstule 
Grieķijas pastāvīgajai pārstāvniecībai (MARKT/E1/PS/gc D(2002)552/23-09-2002).
2 Grieķijas pastāvīgā pārstāvja vietnieka D. Rallis 2002. gada 19. novembra vēstule A. Schaub (atsauce 
3082.15/150/A/7811).
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(http://europa.eu.int/solvit/site/about/index_en.htm).


