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Lūgumrakstu komiteja

11.5.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1494/2009, ko „Federalberghi Isole Minori” vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais Ermando Mennella, par prāmju satiksmi starp Itālijas 
cietzemi un salām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par transporta pakalpojumu kvalitāti un to sniegšanas 
biežumu starp Itālijas cietzemi un salām, norādot, ka saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem 
transporta pakalpojumu sniedzēju uzņēmumiem jābūt privatizētiem. Viņš pauž satraukumu, 
ka problēmas saistībā ar transporta pakalpojumu nodrošināšanu uz salām nelabvēlīgi ietekmēs 
tūrismu, un šajā saistībā viņš atsaucas uz Līguma 158. pantu, kurā noteikts, ka viens no 
Kopienas mērķiem ir mazināt vismazāk attīstīto reģionu vai salu atpalicību. Atsevišķu salas 
iedzīvotāju un uzņēmēju vārdā lūgumraksta iesniedzējs vēlas panākt, lai tiktu nodrošināta 
uzticama un efektīva saziņa, kas apmierinātu iesaistīto pušu vajadzības un vēlmes, atcelti 
noteikumi par minimālo pakalpojumu sniegšanu, kas neapmierina iedzīvotāju un tūristu 
vajadzības, un ieviesti Komisijas pasākumi, lai stātos spēkā attiecīgie Līguma noteikumi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Lūgumraksts

1991. gadā Itālijas valsts noslēdza valsts pasūtījuma līgumus ar valsts uzņēmumu „Tirrenia di 
Navigazione” par transporta pakalpojumu sniegšanu Sardīnijā un Sicīlijā, kā arī ar „Tirrenia”
reģionālajām filiālēm par transporta pakalpojumu sniegšanu mazajām Sardīnijas, Sicīlijas, 
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Toskānas, Lacio, Kampānijas un Apūlijas salām. Līgumu termiņš beidzās 2008. gada 
31. decembrī, bet tos pagarināja ar vairākiem tiesību aktiem. 

Regulas (EEK) Nr. 3577/921, kas ir spēkā kopš 1993. gada 1. janvāra, 4. pants paredzēja, ka 
regulas spēkā stāšanās dienā esošie valsts pasūtījuma līgumi paliek spēkā līdz attiecīgā līguma 
termiņa izbeigšanās dienai. Turpretī attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti pēc šīs dienas, šajā 
regulā ir noteikts, ka, ja dalībvalsts noslēdz valsts pasūtījuma līgumus vai uzliek valsts 
pasūtījuma nodrošināšanas pienākumus, to dara, nediskriminējot nevienu ES kuģu īpašnieku. 

Pēc vairāku sūdzību saņemšanas par minēto līgumu pagarināšanu pēc to termiņa beigšanās 
dienas Komisija uzsāka pārkāpumu procedūru (reģistrēta ar Nr. 2007/4609) pret Itālijas 
Republiku. 

Šajā procedūrā Itālijas valsts izteica vēlēšanos izsludināt konkursus ar mērķi vienlaikus 
izvēlēties valsts pakalpojumu sniedzējus — saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3577/92 
prasībām — un privatizēt „Tirrenia” un tās reģionālās filiāles.

Šajā sakarā lūgumraksta iesniedzējs prasa, lai arī turpmāk tiktu nodrošināts sabiedriskais 
transports no/uz/starp mazajām Itālijas salām (ko līdz šim nodrošināja „Tirrenia” grupa, kā arī 
dažos gadījumos — konkurējošas sabiedrības), lai „Tirrenia” reģionālās filiāles netiktu 
privatizētas, lai tās tiktu pārstrukturētas, lai sabiedriskie pakalpojumi tiktu attiecināti uz 
dažām līnijām un lai tie tiktu arī uzlaboti, lai tiktu samazināts PVN jūras transportam un lai 
Komisija atļauj bez konkursa pagarināt esošos valsts pasūtījuma līgumus ar „Tirrenia” grupas 
filiālēm, atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 3577/92. Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, 
šādu atkāpi veikt atļauj Līgums. 

Komisijas apsvērumi

Sākotnēji jāatgādina, ka LESD2 174. pantā (iepriekš EKL 158. pants, ko lūgumraksta 
iesniedzējs min kā Amsterdamas līguma 158. pantu) nav ietverts neviens nosacījums, ko 
varētu interpretēt kā atkāpi no Regulas (EEK) Nr. 3577/92 4. panta.

Protams, ir taisnība, ka Eiropas Savienības tiesības, vai tas būtu LESD vai atvasinātās tiesības, 
pilnīgi atzīst nepieciešamību dalībvalstīm nodrošināt teritoriālo, ekonomisko un sociālo 
kohēziju savās salās. Jo īpaši Regula (EEK) Nr. 3577/92, ar ko piemēro principu, kurš paredz 
jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs (jūras kabotāža), ļauj 
dalībvalstīm slēgt valsts pasūtījuma līgumus un/vai uzlikt valsts pasūtījuma nodrošināšanas 
pienākumus transporta pakalpojumu sniegšanai šo dalībvalstu salām tādā līmenī, kāds tām 
šķiet piemērots. Vienīgais ierobežojums, ko nosaka ar šo regulu, ir tāds, ka šie līgumi ir 
jānoslēdz, nediskriminējot ES kuģu īpašniekus, kas turklāt ir būtiski vienotā tirgus īstenošanai 
attiecībā uz jūras transportu.

Lai nodrošinātu to, ka tiek ievērots nediskriminācijas princips, dalībvalstis izvēlas valsts 
pakalpojumu sniedzēju, izsludinot pārredzamu un pārbaudāmu konkursu visiem ES kuģu 

                                               
1 Padomes 1992. gada 7. decembra Regula (EEK) Nr. 3577/92, ar ko piemēro principu, kurš paredz jūras 
transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs (jūras kabotāža), OV L 364, 12.12.1992., 7.–10. lpp. 
2 Līgums par Eiropas Savienības darbību.
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īpašniekiem, kurus interesē minēto pakalpojumu sniegšana. 

Ja ir tirgus trūkumi, varas iestādēm ir ļoti plaša rīcības brīvība, vērtējot nepieciešamību uzlikt 
pienākumus vai slēgt valsts pasūtījuma līgumus. Piemēram, lūgumraksta iesniedzēja minēto 
līniju gadījumā (šīs līnijas ziemā nav rentablas, un tām var būt nepieciešama kompensācija) 
kompetentās varas iestādes var slēgt valsts pasūtījuma līgumus, kuru slēgšanas tiesības pēc 
konkursa piešķir efektīvākajiem pakalpojumu sniedzējiem, tas ir, tiem, kas nodrošina 
visaugstāko pakalpojumu līmeni attiecībā pret piešķirtajiem finanšu līdzekļiem. 

Runājot konkrēti par grupu „Tirrenia”, Itālijas valsts vēlējās sasaistīt šīs grupas privatizāciju 
ar valsts pasūtījuma līguma slēgšanu ar mērķi samazināt sociālos riskus, kas saistīti ar šādu 
darbību. Līdz ar to konkursos valsts pasūtījuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai kā 
nosacījumu var pievienot prasību, lai līguma slēdzējs pārņem privatizēto sabiedrību, kuras 
pašlaik sniedz attiecīgo pakalpojumu, kuģus un/vai personālu saskaņā ar katram reģionam 
atšķirīgiem nosacījumiem. Šāda attieksme a priori nešķiet pretrunā Eiropas Savienības 
tiesībām, vēl jo vairāk tad, ja šī darbība ir izņēmuma rakstura un vienreizēja. Tomēr ir 
jāuzsver, ka Komisija vēl nav izvērtējusi un a fortiori apstiprinājusi šīs privatizācijas 
konkrētos nosacījumus attiecībā pret visiem piemērojamajiem noteikumiem. 

Visbeidzot, ir jāuzsver, ka dalībvalstis var brīvi organizēt sabiedrisko jūras transportu ar 
tādiem noteikumiem, kas tām šķiet vislabākie tirgus trūkumu gadījumā, protams, ar 
nosacījumu, ka tiek ievērotas Eiropas Savienības tiesības. Ja tiek ievēroti noteikumi, kas 
dalībvalstīm ir jāpiemēro šajā jomā, Komisija nav kompetenta iejaukties attiecībā uz 
dalībvalstu izraudzīto organizācijas veidu (nodrošināto līniju izvēle, biežums, transporta jauda 
vai kvalitāte, to iestāžu pārvaldība, kuras atbildīgas par pakalpojuma sniegšanu, šo iestāžu 
privāts vai valsts īpašnieks u. c.). Tā arī nevar iejaukties tiesiskā un organizatoriskā 
regulējuma kompetences piešķiršanā valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. 

Secinājumi

Lielākā daļa lūgumraksta iesniedzēja prasīto darbību, jo īpaši attiecībā uz sabiedrisko 
pakalpojumu ieviešanu un līmeni, ir Itālijas varas iestāžu kompetencē. 

Darbība, kura arī ir prasīta, lai arī ne tik skaidri, un kura izpaustos tādējādi, ka tiktu novērsta 
Regulas (EEK) Nr. 3577/92 piemērošana mazajām Itālijas salām, nevar tikt apmierināta tāpēc, 
ka šajā ziņā nav atkāpes normas. Turklāt konkursa izsludināšana pakalpojumu sniedzējiem, ko 
nosaka ar šo regulu, var tikai uzlabot savienojumus ar salām un/vai šiem savienojumiem 
piešķirto finanšu līdzekļu efektīvu izlietojumu.

Ņemot to vērā un ievērojot Kopienas tiesības, dalībvalsts saglabā visas priekšrocības 
teritoriālās kohēzijas nodrošināšanai.”


