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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1379/2007, ko Grieķijas Iekšzemes un starptautisko pasažieru 
pārvadājumu asociācijas (Dromeas) vārdā iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
Georgopoulos Georgios, par nepieciešamību atcelt ierobežojumus attiecībā uz 
autoceļu licenču izsniegšanu tūristu autobusiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka visā Eiropā tūrisma aģentūras vai transporta uzņēmumi 
iesniedz pieteikumus Transporta ministrijā, lai saņemtu autoceļu izmantošanas licences tiem 
autobusiem, par kuru iegādi liecina attiecīgie rēķini. Tomēr Grieķijā ir pretēji — nav 
iespējams iegādāties autobusus vai importēt tos no citām Eiropas Savienības valstīm, jo 
obligātās autoceļu izmantošanas licences vairs netiek izsniegtas. Lai autobusu ievestu vai 
iegādātos Grieķijā, vispirms ir jāiegūst autoceļu izmantošanas licence, kas maksā 70 000 eiro. 
Autobusi, kurus iegādājas un ieved Grieķijā tādi uzņēmumi, kas neiegādājas autoceļu licences 
par 70 000 eiro, tiek atstāti sarūsēšanai autostāvvietās. Bieži vien nav iespējams atrast tūrisma 
aģentūru, kas vēlētos pārdot obligāti nepieciešamās licences, un pati ministrija jau desmit 
gadus nav izsniegusi nevienu jaunu licenci. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka autobusu 
trūkuma dēļ viņam nākas ierobežot sava uzņēmuma darbību un viņš būs spiests to pārtraukt 
pavisam. Tāpēc viņš lūdz Lūgumrakstu komitejas atbalstu, lai tiktu atcelti ierobežojumi 
attiecībā uz autoceļu licenču izsniegšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 14. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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



PE415.079v04-00 2/3 CM\896365LV.doc

LV

„Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju, nav skaidrs, vai licenču pieejamības 
ierobežojumi attiecas tikai uz iekšzemes pārvadājumiem vai arī uz starptautiskajiem 
pārvadājumiem.

Uz starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem attiecas Padomes 1992. gada 
16. marta Regula (EEK) Nr. 684/92, kurā grozījumi izdarīti ar 1997. gada 11. decembra 
Regulu (EK) Nr. 11/98, kas paredz kopējus noteikumus, nosaka brīvas pārvietošanās principa 
piemērošanas nosacījumus un vienkāršo administratīvās procedūras. Taču šī regula attiecas 
tikai uz starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Kopienas teritorijā.

Šīs regulas 3. pants nosaka pakalpojumu sniegšanas brīvību un 3.a pants paredz, ka, lai veiktu 
starptautiskus pasažieru pārvadājumus ar autobusu, katram pārvadātājam, kas atbilst 
noteiktiem kritērijiem, jābūt Kopienas licencei, ko izsniedz tās dalībvalsts kompetentās 
iestādes, kurā viņš reģistrēts. Tāpēc attiecībā uz starptautiskajiem pārvadājumiem Kopienas 
teritorijā dalībvalsts nevar noteikt nekādus ierobežojumus. Ja pieprasījuma iesniedzējs ir 
izpildījis nosacījumus Kopienas licences saņemšanai, tā ir jāpiešķir.

Taču iekšzemes pārvadājumi neietilpst šīs regulas darbības jomā. Dalībvalstīm ir tiesības 
reglamentēt iekšzemes pārvadājumu tirgu, ja vien tās ievēro EK līguma vispārīgos principus, 
ieskaitot diskriminācijas aizliegumu valstspiederības dēļ. Ja lūgumraksta iesniedzēja 
aprakstītā Grieķijas prakse — proti, izsniegt tikai ierobežotu skaitu licenču — nediskriminē 
valstspiederības dēļ, tā nav pretrunā Kopienas tiesību aktiem transporta jomā.

Tomēr šāda veida reglamentējošie pasākumi var arī ietekmēt Kopienas autopārvadātāju 
konkurenci un brīvību sniegt autopārvadājumu pakalpojumus Grieķijā.

Vajadzētu informēt lūgumraksta iesniedzēju, ka Eiropas tiesību akti transporta jomā attiecas 
tikai uz starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un ka dalībvalstīm ir 
tiesības reglamentēt iekšzemes pārvadājumus, ja vien tās ievēro EK līguma vispārīgos 
principus. Licenču skaita ierobežojums, kas attiecas tikai uz iekšzemes pārvadājumiem, nav 
pretrunā Kopienas tiesību aktiem, ja vien licences pieprasītāji netiek diskriminēti savas 
valstspiederības dēļ. Tas neskar konkurences likuma aspektus, kuri šajā gadījumā būtu valsts 
konkurences iestāžu kompetencē.  

Komisija pieprasīs Grieķijas valdībai sniegt papildinformāciju par šīs lietas faktiem.”

4. Komisijas papildu atbilde/informācija, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

„Tā kā Komisija ir konstatējusi, ka Grieķijā jaunienācējiem liedz piekļuvi uzņēmējdarbībai 
autotransporta jomā, neņemot vērā šo uzņēmumu konkrētam stāvoklim un finansiālajām 
spējām, Komisija 2009. gada 28. janvārī nosūtīja argumentētu atzinumu Grieķijai sakarā ar 
neatbilstību Kopienas noteikumiem attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību autotransporta 
nozarē.

Atkarībā no Grieķijas iestāžu atbildes Komisija lems par to, vai būs vajadzīga turpmāka rīcība 
šajā lietā.”

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 24. jūnijā
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„Komisija 2009. gada 29. janvārī Grieķijai nosūtīja argumentētu atzinumu, norādot, ka 
Grieķija neievēro savu Līgumā noteikto pienākumu, ierobežojot sabiedrisko transportlīdzekļu 
reģistrēšanu, ka Grieķijā tiek ierobežota brīvība veikt uzņēmējdarbību autotransporta jomā un 
ka jaunpienācēji tiek diskriminēti, neņemot vērā šo uzņēmumu konkrēto stāvokli un 
finansiālās spējas. Komisija uzskata, ka Grieķija ierobežo brīvību veikt uzņēmējdarbību 
degvielas tirdzniecības jomā, ierobežojot privātu cisternautomobiļu izmantošanu. Ņemot vērā, 
ka Grieķija neveica nepieciešamos pasākumus, lai atbilstu argumentētajā atzinumā 
noteiktajam, 2009. gada 8. oktobrī Eiropas Komisija nolēma Grieķiju iesūdzēt Eiropas 
Savienības Tiesā par tās nespēju izpildīt Eiropas noteikumus attiecībā uz brīvību veikt 
uzņēmējdarbību autotransporta jomā.”

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2012. gada 16. martā

Ar autobusiem veiktu neregulāru pasažieru pārvadājumu pakalpojumu liberalizācija tiek 
uzskatīta par daļu no vispārējām strukturālām reformām, kas iekļautas EK, SVF un ECB ar 
Grieķiju parakstītajā Saprašanās memorandā, it īpaši ņemot vērā nozīmi, kāda tūrisma nozarei 
ir centienos panākt Grieķijas ekonomikas lielāku konkurētspēju.

Grieķijas valdības nesen pieņemtie tiesību akti pirmo reizi daudzu gadu laikā ļauj piešķirt 
jaunas licences šajā konkrētajā pakalpojuma veidā. Tomēr Grieķijas valdība ir nolēmusi 
saglabāt kopš septiņdesmitajiem gadiem pastāvošu noteikumu, ka jauna licence tiek piešķirta 
tikai tad, kad iegādāts jauns transportlīdzeklis. Tas tiek darīts autoparka modernizācijas un 
vides aizsardzības nolūkā, kā arī lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Šo noteikumu 
nediskriminējoši piemēro visiem operatoriem, kuri pieprasa licenci, un tas tiek uzskatīts par 
samērīgu ar vēlamajiem mērķiem.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija lūgumraksta iesniedzēja minētajā lietā nevar iejaukties, 
jo viņa sūdzība attiecas uz īpašiem noteikumiem, kas ietilpst attiecīgās dalībvalsts 
kompetencē un ko piemēro, pienācīgi respektējot nediskriminācijas un samērīguma principus.


