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Temats: Lūgumraksts Nr. 995/2002, ko Grieķijas Pasažieru tvaikoņu īpašnieku savienības 
vārdā iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Stylianos Zambetakis, par Padomes 
Regulas (EEK) Nr. 3577/92, kas attiecas uz jūras kabotāžu, īstenošanu Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Padomes Regulas (EEK) Nr. 3577/92 6. pants, kas 
attiecas uz jūras transporta pakalpojumu brīvu apriti dalībvalstīs (kabotāža) un kas stājies 
spēkā 1993. gada 1. janvārī, noteica Grieķijai termiņu līdz 2004. gada 1. janvārim ieviest 
regulas nosacījumus. Tomēr Grieķija savos tiesību aktos nomainīja regulas nosacījumus, 
pieņemot likumu Nr. 2932/01, kas datēts ar 2001. gada 2. jūniju. Pirms šī jaunā likuma 
pieņemšanas Grieķijas valdība bija saņēmusi komisāres L. Palacio vēstuli, kurā tika izteikts 
prieks par jūras transporta sektora liberalizācijas veicināšanu Grieķijā, taču vienlaikus arī 
norādīts uz to, ka atsevišķi jaunā likuma nosacījumi rada zināmas problēmas attiecībā uz ES 
tiesību aktiem. Pasažieru tvaikoņu īpašnieku savienība ir vērsusies pie Eiropas Komisijas, 
norādot, ka vairāki jaunā likuma nosacījumi ir pretrunā ar Regulu Nr. 3577/92. Eiropas 
Komisija izteikusi piekrišanu savienībai, taču uzsvērusi, ka Grieķijas tiesību aktus var uzskatīt 
par Regulas Nr. 3577/92 pārkāpšanu, tikai sākot ar 2004. gada 1. janvāri, jo šajā laikā Grieķijā 
tika piešķirta atļauja atkāpties no Līguma prasībām. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
Eiropas Komisija ieņem „minimālistisku nostāju” un ka pastāv atšķirība starp regulas 6. panta 
3. punktu un attiecīgo ievada preambulu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2003. gada 5. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2003. gada 12. decembrī.
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Pēc tam, kad stājās spēkā Padomes 1992. gada 7. decembra Regula Nr. 3577/921, jūras 
kabotāžu pamazām liberalizēja Kopienā. Sākot ar 1999. gada 1. janvāri, vienīgā vēl 
aizsargātā tirdzniecības joma, līdz 2004. gada 1. janvārim, būs abas kabotāžas līnijas ar 
Grieķijas salām: regulārā pasažieru transporta satiksme un prāmju satiksme, kā arī satiksmes 
līnija, ko apkalpo pasažieru tvaikoņi, kuru bruto masa ir mazāka par 650 tonnām (skatīt 
regulas 6. panta 3. punktu). 2001. gada 27. jūnijā Grieķija izdeva likumu Nr. 2932/2001, 
kas liberalizē abas šīs līnijas, sākot ar 2002. gada 1. novembri.

Eiropas Komisija un M. Zambetakis (Grieķijas Pasažieru tvaikoņu īpašnieku savienības 
vārdā) atzīst, ka likums Nr. 2932/2001 šīs tirdzniecības jomas liberalizē nepilnīgi.

Tādējādi M. Zambetakis uzskata, ka likums neņem vērā Padomes Regulu Nr. 3577/92 no tās 
publicēšanas brīža, lai gan, kā uzskata Komisija, likums nr. 2932/2001 regulu pārkāps, tikai 
sākot ar 2004. gada 1. janvāri, ja tas paliek bez izmaiņām. Komisijas viedoklis balstīts uz 
ārkārtīgi precīzu formulējumu Padomes Regulas Nr. 3577/92 6. panta 3. punktā2.

Komisija uzskata, ka regulas teksts attiecībā uz šo jautājumu ir tik precīzs, ka to nav 
iespējams interpretēt citādi. Lai pret Grieķiju varētu uzsākt formālu darbību, bija 
nepieciešams sagaidīt 2004. gadu. Fakts, ka Grieķijas varas iestādes izteica vēlmi 
liberalizēt attiecīgās jomas pirms 2004. gada, nemaina regulu. Šis punkts tika detalizēti 
apspriests pārkāpumu procedūras Nr. 2002/44173gaitā. Grieķijas varas iestādes pirms likuma 
pieņemšanas tika informētas par to, ka likumprojekts neievēro attiecīgo regulu par kabotāžu 
(M. Zambetakis minētā L. Palacio 2001. gada 6. jūnija vēstule). Grieķija tomēr izlēma 
pieņemt esošo tekstu. Komisija uzskata, ka no Eiropas Kopienas tiesību aktu viedokļa tas 
ir atļauts līdz 2004. gadam. 

Tāpat regulu nemaina arī tas, ka 2000. gadā Grieķija kļuva par eiro zonas pilntiesīgu locekli 
un ka tā ir uzlabojusi savu sociālekonomisko stāvokli kopš 1992. gada. Atļauja atkāpties no 
Līguma prasībām, ko Grieķijai tad piešķīra, tika pamatota ar sociālekonomiskās kohēzijas 
iemesliem, bet tā nebija sociālekonomisko apstākļu mērķis.

Neskatoties uz to, Komisijas dienesti sadarbojas ar Grieķijas varas iestādēm, lai diskutētu par 
dažādiem jautājumiem, kas radušies šajā sakarā. Pēc L. Palacio nosūtītās vēstules Grieķijas 
varas iestādēm 2001. gada 17. decembrī tika nosūtīts otrais brīdinājums – pat pirms 
M. Zambetakis sūdzības saņemšanas. Tam sekoja vairākas citas vēstules, un, lai risinātu šo 
jautājumu, Briselē tika sarīkota sanāksme.

Ja Grieķijas varas iestādes līdz 2004. gada 1. janvārim tiesību aktus neizmaina, lai tos 
saskaņotu ar Kopienas tiesību aktiem, Komisija var veikt pasākumus pārkāpumu procedūras 
uzsākšanai.

                                               
1 OV L 364, 1992. gada 12. decembris, 7. lpp.
2  Pants paredz, ka: „Sociālekonomiskās kohēzijas dēļ atļauja atkāpties no Līguma prasībām, kas noteikta 
2. pantā, Grieķijai tiek pagarināta līdz 2004. gada 1. janvārim attiecībā uz regulārā pasažieru transporta satiksmi 
un prāmju satiksmi, kā arī pakalpojumiem, ko sniedz kuģi, kuru bruto masa ir mazāka par 650 tonnām.”
3  Eiropas starpnieks savā 2002. gada 15. oktobra lēmumā paziņoja, ka Eiropas Komisiju nevar vainot par sliktu 
administrācijas darbību šajā gadījumā (publikācija 157/2002/OV).
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4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2004. gada 7. decembrī.

Pēc tam, kad 1992. gada 7. decembrī stājās spēkā Padomes Regula Nr. 3577/921, Eiropas 
Kopienā jūras kabotāžas joma bija jāliberalizē. Saskaņā ar šīs regulas 6. panta 3 punktu 
Grieķijai tiktu piešķirta atļauja atkāpties no šīm prasībām līdz 2004. gada 1. janvārim, kas 
attiecas uz regulārā pasažieru transporta satiksmi un prāmju satiksmi, kā arī kuģiem, kuru 
bruto masa ir mazāka par 650 tonnām. 2001. gada 27. jūnijā Grieķijas varas iestādes tomēr 
izdeva likumu Nr. 2932/2001, kas liberalizē abas šīs jomas, sākot ar 2002. gada 
1. novembri.
M. Zambetakis (piekrastes rēderu apvienības vārdā) tāpat kā citi runātāji iesniedzis sūdzību 
Komisijā, norādot uz to, ka Grieķijas likumi šīs jomas liberalizē daļēji. Būdama pilnībā 
vienisprātis ar šo viedokli, Komisija uzskatīja, ka Regulas Nr. 3577/92 pārkāpšanu nevar 
apturēt kopš likuma publicēšanas, bet to arī var izskatīt, tikai sākot ar 2004. gada 1. janvāri, ja 
šis likums paliek bez izmaiņām, iejaukšanās tajā nevarētu izmainīt Eiropas Kopienas regulā 
noteikto termiņu.
Tomēr Komisijas dienesti kopš 2001. gada Grieķijas varas iestādēm ir darījuši zināmus 
iemeslus, kādēļ valsts tiesību akti neatbilst regulai. Likums netika mainīts, un pēc 2004. gada 
1. janvāra tika uzsākts pārkāpumu procedūras process. 2004. gada 5. februārī Grieķija tika 
brīdināta oficiāli. Eiropas Komisija saņēma četras sūdzības. 
- Grieķijas likumi nosaka reglamentējošus noteikumus, kuros teikts, ka jebkuras jūras 

transporta attiecības ar salām var pakļaut sabiedriskās satiksmes prasībām, jo īpaši 
maršrutu ziņā, transporta pakalpojumu biežuma ziņā, kā arī attiecībā uz to ilgumu 
(10 mēneši gadā), trešās klases cenu ziņā, lai gan Regula Nr. 3577/92 nosaka, ka 
sabiedriskās satiksmes prasības nevar ieviest citādi, kā tikai tad, ja tās tiek atsevišķi 
pamatotas.

- Grieķijas likumi nosaka, ka visiem apkalpes locekļiem, kas nav Grieķijas 
valstspiederīgie, jābūt grieķu valodas zināšanu apliecinošam sertifikātam, lai gan 
valstij, kura uzņem viesstrādniekus, ir tiesības ieviest savus apkalpes noteikumus attiecībā 
uz kabotāžu ar salām, taču šie noteikumi nedrīkst būt stingrāki par Eiropas Kopienas 
noteiktajiem, kas šajā gadījumā paredzēti (Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 
4. aprīļa Direktīva 2001/25/EK par jūrnieku obligāto sagatavotības līmeni), kā arī to, ka 
vienīgi tiem darbiniekiem, kuru pienākumi ir tieši saistīti ar pasažieru drošību, ir 
jābūt pietiekamām valodu zināšanām, lai ar tiem sazinātos. 

- Grieķijas likumi nosaka maksimālo vecumu darbiniekiem, kuri strādā kabotāžā 
(35 gadi), lai gan šādu nosacījumu neparedz Direktīva 98/18/EK par pasažieru kuģu 
drošības standartiem. 

- Grieķijas likumi arī nosaka, ka rēderiem ir jābūt pārstāvim un birojam Grieķijā, kas ir 
pārmērīgi ierobežojošs nosacījums. 

Grieķijas varas iestādes nesen ir sniegušas vairākas atbildes uz šo oficiālo brīdinājumu. Tās 
patlaban izskata Komisijas dienesti.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. jūlijā.

Atbildot uz 2004. gada 3. februāra oficiālo brīdinājumu, Grieķijas varas iestādes atgādina, ka 
                                               
1 OV L 364, 1992. gada 12. decembris, 7.lpp.
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valsts ģeogrāfiskais novietojums rada nepieciešamību pēc droša jūras transporta nepārtrauktas 
satiksmes, kam būtu pieejami tarifi un kas apkalpotu visas salas. Minētās varas iestādes 
sniedza arī precizējumus attiecībā uz jūras transporta „tīkla” ieviešanu un darbību, kā arī uz 
sabiedrisko pakalpojumu nosacījumu ietekmi. Tāpat Grieķijas varas iestādes ir sniegušas 
atbildi uz četrām Komisijai adresētām sūdzībām, jo īpaši par grieķu valodas zināšanu 
prasībām visiem jūrniekiem uz to kuģu klāja, kas apkalpo salas, par pieprasīto rēderu atbalstu, 
nepieciešamību nodibināt biroju Grieķijā katram rēderim, kurš vēlas sniegt pakalpojumus šajā 
valstī, kā arī par vecuma ierobežojumu jūrniekiem. Attiecībā uz pēdējo punktu jāpiemin, ka 
pēc oficiāla brīdinājuma saņemšanas Grieķija ir veikusi pasākumus, ko paredz Direktīvas 
98/18 par pasažieru kuģu drošības standartiem un noteikumiem1 7. panta 1. punkts. 

Tikmēr Komisija ir uzsākusi citu pārkāpumu procedūru Grieķijā, kas attiecas uz Regulas 
Nr. 3577/92 īstenošanu (procedūra Nr. 2004/2321), par kuru oficiāls brīdinājums ir nosūtīts 
2005. gada 19. aprīlī. Šis jaunais pārkāpums skar citus salu kabotāžas administratīvās sistēmas 
aspektus, kā arī Grieķijas likumus kuģu apkalpes un iekšējās struktūras jomā. 

Grieķijas varas iestādes uz šo otro oficiālo brīdinājumu ir sniegušas atbildi 2005. gada 
1. jūlijā. Šo atbildi Komisija neuzskatīja par tikpat apmierinošu kā pirmo, tādēļ saistībā ar 
abām procedūrām tā Grieķijai nosūtījusi pamatotu rīkojumu 2005. gada 19. decembrī.

2005. gada decembrī Grieķijas varas iestādes Komisijai ir tomēr darījušas zināmus tos 
nosacījumus, kuri noteikti likumā, kas datēts ar 2005. gada 4. novembri un kas groza 
atsevišķus nosacījumus likumā Nr.°2932/2001 par kabotāžu, kuri tieši attiecas uz pārkāpumu 
procedūru. Šos jaunos nosacījumus pašlaik izskata, lai noteiktu, kā tie ietekmē šo procedūru 
un tās iznākumu.

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 27. jūlijā.

Pēc iepriekšējā Komisijas paziņojuma attiecībā uz šo lūgumrakstu un ar procedūru saistītu 
iemeslu dēļ 2006. gada 4. jūlijā Grieķijai nosūtīts papildu pamatots rīkojums, kas seko 
ieviestajām izmaiņām Grieķijas strīdīgajos likumos. Grieķijas varas iestādes uz to atbildējušas 
2006. gada septembrī.

2006. gada vasarā tika izdoti prezidenta dekrēti, lai liberalizētu biļešu cenas vairākās 
kabotāžas līnijās starp kontinentālo Grieķiju un salām, tādējādi lielā mērā atbildot uz vienu no 
Komisijas izteiktajām sūdzībām.

Pēc Komisijas atļaujas tikuši nodibināti kontakti starp dienestiem un atbildīgajām Grieķijas 
varas iestādēm, kā arī piekrastes rēderiem, lai rastu galīgo risinājumu, kurš, ņemot vērā 
Regulu (EEK) Nr. 3577/92, kas liberalizē jūras kabotāžas jomu, ļautu ņemt vērā specifiskos 
transporta pakalpojumu ierobežojumus Grieķijas salās. Šie kontakti jāturpina, lai veicinātu 
šāda galīgā risinājuma rašanu.

7. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī.

Pret Grieķiju tika uzsākta pārkāpuma procedūra saistībā ar neatbilstību tiesību aktiem par 
                                               
1 Padomes 1998. gada 17. marta Direktīva 98/18/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem 
(OV L 144, 15.05.1998., 1. lpp.).
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kabotāžu ar salām attiecībā uz Regulu (EEK) Nr. 3577/92, ar ko piemēro principu, kurš 
paredz jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs. Šajā procedūrā Grieķijai 
tika nosūtīts argumentēts atzinums, bet vēlāk ar procedūru saistītu iemeslu dēļ — papildu 
argumentēts atzinums. 

Komisija patiesībā uzskatīja, ka daži režīma, kam Grieķijas varas iestādes pakļāva jūras 
kabotāžas dalībniekus, aspekti bija nepamatoti attiecībā uz valsts pasūtījuma nodrošināšanas 
prasībām, ko varas institūcijas var likumīgi noteikt ar mērķi nodrošināt pakalpojumu kvalitāti.

Pēc Komisijas uzsāktajām darbībām bija pamanāms ievērojams progress attiecībā uz valsts 
tiesību saskaņošanu ar Kopienas tiesību prasībām. Īpaši attiecībā uz apkalpojamo līniju tīklu, 
kam turpmāk būs tīri aptuvens raksturs un ko katru gadu publicē valsts ostas pārvaldes 
iestādes.

Tāpat Grieķijas varas iestādes ieviesušas būtiskas izmaiņas sākotnējā jautājumā par biļešu 
cenu kontroli, 2006. un 2008. gadā plaši liberalizējot līnijas ar pietiekamu konkurenci.

Vēl jāatrod risinājums dažiem citiem aspektiem, īpaši attiecībā uz noteikumiem par kuģu 
apkalpi un iekšējo struktūru. Grieķijas varas institūcijas izteikušas vēlmi panākt dalībniekiem 
pieņemamu kompromisu, kas vienlaikus ievērotu nepieciešamību nodrošināt minimālus, 
kvalitatīvus transporta pakalpojumus, kas ir īpaši nozīmīgi kopienām, kuras turpina dzīvot uz 
salām. Turpinās saziņa, lai rastu šādus risinājumus.
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