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Temats: Lūgumraksts Nr. 1333/2010, ko iesniedza Maltas valstspiederīgā Christine 
Pace, par acīmredzamu diskrimināciju starp Apvienotās Karalistes un citiem 
Eiropas valstspiederīgajiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja kādā tūrisma informācijas birojā tika informēta par to, ka ir 
pieejamas transporta izdevumu koncesijas, bet tās pieejamas tikai Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgajiem. Viņa uzskata to par diskrimināciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 9. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Eiropas Komisija ir saņēmusi līdzīgu sūdzību par iespējamu diskrimināciju attiecībā uz 
autobusu transporta tarifiem Apvienotajā Karalistē.

Eiropas Komisija ir iecerējusi pārbaudīt, vai šāda prakse atbilst principam par diskriminācijas 
(tiešas vai netiešas) valstspiederības dēļ novēršanu, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 18. pantā.

Kā vairākkārt lēmusi Eiropas Kopienu Tiesa, noteikumi par vienlīdzīgu attieksmi pret 
valstspiederīgajiem un ārvalstniekiem aizliedz ne tikai tiešu diskrimināciju valstspiederības 
dēļ, bet arī visas diskriminācijas slēptās formas, kurām, neskatoties uz to atšķirīgajām 
pazīmēm, ir tādas pašas sekas. Tas it īpaši attiecināms uz pasākumu, kas paredz, ka, 
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pamatojoties uz dzīvesvietas vai pastāvīgās dzīvesvietas kritēriju, prasību piemērošanas 
rezultātā zaudētāji ir galvenokārt citu dalībvalstu valstspiederīgie, jo personas, kas nav 
pastāvīgie iedzīvotāji, vairumā gadījumu ir ārvalstnieki.

Tāpēc Komisija ir pieprasījusi Apvienotās Karalistes iestādēm sniegt papildu informāciju par 
attieksmi pret autobusu pasažieriem saistībā ar īpašiem tarifiem pensionāriem, kas izmanto 
pasažieru pārvadājumu pakalpojumus Apvienotajā Karalistē. It īpaši Komisija vēlas saņemt 
atbildes arī uz šādiem jautājumiem: kurām personu grupām ir tiesības uz pazeminātiem 
tarifiem, kāds ir pamatojums atteikumam atļaut pensionāriem, kas nav Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgie, izmantot bezmaksas autobusu transportu un atšķirīgu kritēriju piemērošanai 
un vai piemērotie pasākumi ir samērīgi.

Secinājumi

Komisija cer sagaidīt atbildi no Apvienotās Karalistes iestādēm līdz vasaras sākumam, un pēc 
šīs informācijas analīzes tā varēs sniegt sīki izstrādātu atzinumu par situāciju Apvienotajā 
Karalistē.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 28. septembrī.

Komisija sāka izmeklēšanu, lai saistībā ar transporta tarifiem Apvienotajā Karalistē 
pārbaudītu iespējamo diskrimināciju, pamatojoties uz valstspiederību. Saistībā ar šo 
izmeklēšanu Apvienotās Karalistes iestādes 2011. gada aprīlī detalizēti izskaidroja 
Apvienotās Karalistes autobusu tarifu sistēmu un jo īpaši iemeslus, kāpēc ir noteikti atšķirīgi 
tarifi tiem pensionāriem, kuri ir rezidenti, un tiem, kuri nav rezidenti. 

Komisija izmeklēšanu pabeidza 2011. gada 23. augustā. Pašlaik Komisija gaida pētījuma 
rezultātus, kurā analizēta iespējamā diskriminācija saistībā ar transporta tarifu politiku 
Apvienotajā Karalistē un visā ES. Komisijas mērķis ir pieņemt saskaņotu un konsekventu 
pieeju attiecībā uz visiem līdzīgiem un, iespējams, diskriminējošiem gadījumiem. Ja Komisija 
konstatēs diskriminācijas aizlieguma principa pārkāpumus, tā sāks pārkāpuma procedūru.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2014. gada 28. februārī.

Pēc Komisijas izmeklēšanas Apvienotās Karalistes iestādes ir paskaidrojušas, ka braukšanas 
tarifu koncesijas (bezmaksas transports pensionāriem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Anglija, 
Velsa, Ziemeļīrija vai Skotija) tiek piedāvātas sociālās integrācijas nolūkā pensionāriem, kuri 
pastāvīgi dzīvo Apvienotajā Karalistē, lai pensionāriem kā neaizsargātai sabiedrības daļai 
būtu pieejami pamatpakalpojumi, veikali, ģimene un draugi, kā arī citas iespējas. Šādas 
braukšanas tarifu koncesijas neattiecas uz transporta pakalpojumiem, kurus izmanto tūrisma 
vajadzībām, vai uz vēsturiskas nozīmes transportlīdzekļiem, jo to nolūks nav sociālās 
integrācijas mērķa īstenošana. Atļaujot ārvalstu pensionāriem, kuri ir ieradušies Apvienotajā 
Karalistē kā tūristi, izmantot priekšrocības, ko sniedz braukšanas tarifu koncesijas, nozīmētu, 
ka pieejamās tarifu koncesijas būtu jāsamazina, lai nosegtu papildu izmaksas.

Komisija atzīmē, ka Eiropas Savienības Tiesas judikatūra par sociālajām priekšrocībām atļauj 
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dalībvalstīm pieprasīt pietiekamu saikni starp Savienības pilsoņiem, kuri ieradušies no citas 
dalībvalsts un gribētu saņemt pieeju minētajām sociālajām priekšrocībām, un starp attiecīgo 
dalībvalsti, kā šādas piekļuves ir priekšnosacījumu. 

Šajā lietā vajadzīgā saikne ir integrācijas pakāpe [Apvienotās Karalistes] sabiedrībā kā 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Valsts izvēle ar mērķi pavadīt brīvdienas nevar tikt uzskatīta par 
pietiekamu saikni, lai apgalvotu, ka valstij ir jāpiedāvā sociālās integrācijas pasākumi 
pensionāriem, kuri ierodas valstī kā tūristi. 

Atļauja ārvalstu pensionāriem, kuri ir ieradušies Apvienotajā Karalistē izklaides nolūkos, 
izmantot pazeminātus braukšanas tarifus nav savienojama ar sociālās integrācijas 
nepieciešamību, kura ir attiecīgo sociālo tarifu mērķis. Turklāt, ņemot vērā ierobežotos 
resursus finansējumam tarifu samazināšanai, budžeta apsvērumu dēļ tas var novest pie 
pašreizējo pazemināto tarifu ierobežojuma.

Komisija vēlas uzsvērt, ka šīs analīzes pamatā ir pieņēmums, ka lūgumraksta iesniedzējas 
rīcībā, līdzīgi kā sūdzību iesniedzēja, kura lietu Komisija analizēja, bija nepieciešamie iztikas 
līdzekļi, dodoties ceļojumā uz Apvienoto Karalisti, un ka lūgumraksta iesniedzēja devās 
izklaides ceļojumā. Ja tas tā nav, tad Komisijas analīzes rezultāti varētu būt citādi.

Secinājumi

Novērtējot pamatojumu, kuru sniedza Apvienotās Karalistes iestādes 2011. gada aprīlī, 
Komisija secināja, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. un 21. panta 1. punkta 
izpratnē atšķirīgi autobusu tarifi, kas tiek piedāvāti pastāvīgajiem iedzīvotajiem un ārvalstu 
pensionāriem Apvienotajā Karalistē, nav uzskatāmi par netiešu diskrimināciju 
valstspiederības dēļ.


