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Temats: Lūgumraksts Nr. 0447/2010, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Michel 
Devaux, par atpakaļceļa biļetes maksu ceļojumam no Brindizi (Itālija) uz 
Patras (Grieķija) un par diskriminējošiem ostas nodokļiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret diskriminējošo ostas maksu, ko viņam lika maksāt par 
ceļojumu no Brindizi (Itālija) uz Patras (Grieķija). Viņš norāda, ka summai, kas pieskaitīta 
biļetes cenai, nodoklis tiek piemērots tikai pasažieriem, kas Grieķijā ieceļo no citas valsts;
ceļojumiem starp Grieķijas ostām netiek piemērots šāds nodoklis. Viņš to uzskata par 
nepieņemamu diskriminācijas veidu un aicina Eiropas Parlamentu veikt pasākumus, lai viestu 
skaidrību šajā lietā.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī

„Padomes Regula (EEK) Nr. 4055/861 paredz, ka jūras pārvadājumiem starp dalībvalstīm un 
starp dalībvalstīm un trešām valstīm ir jāpiemēro brīvas pakalpojumu sniegšanas princips.
Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas judikatūru atbilstoši Padomes Regulas (EEK) Nr. 4055/86 
noteikumiem dalībvalstis ES iekšienē sniegtiem pakalpojumiem nedrīkst piemērot augstākus 
ostas nodokļus (nodevas) par tiem, kas tiek piemēroti tādiem pašiem transporta 

                                               
1 Padomes 1986. gada 22. decembra Regula (EEK) Nr. 4055/86, ar ko brīvas pakalpojumu sniegšanas principu 
piemēro jūras pārvadājumiem starp dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un trešām valstīm, OV L 378, 
31.12.1986., 1. lpp.
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pakalpojumiem vietējā tirgū. Saskaņā ar minēto judikatūru kuģiem, kas nāk no ostām ārpus 
ES vai ir tajās reģistrēti, nedrīkst piemērot paaugstinātas ostas nodevas, ja vien tam nav kāda 
objektīva pamatojuma.
Komisija atgādina, ka valstu ostas nodokļu sistēmām ir jāatbilst Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 4055/86 noteikumiem un ka šajā jomā pastāv arī Eiropas Kopienas Tiesas judikatūra.
Jo īpaši Tiesa ir nolēmusi, ka ostas nodevu sistēma, kurā tiek piemēroti atšķirīgi noteikumi 
atkarībā no tā, vai ceļojums noticis vienas dalībvalsts teritorijā vai starp dalībvalstīm, 
tādējādi nodrošinot īpašas priekšrocības attiecīgās dalībvalsts vietējā tirgus un iekšējo 
transporta pakalpojumu pārstāvjiem, ir diskriminējoša un tādēļ ir pretrunā Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 4055/86 1. panta noteikumiem (sk. lietas C-381/93, Komisija/Francija, 
21. punktu).
Principi, kas jāievēro attiecībā uz diskrimināciju starp dalībvalsts vietējā tirgū un ES 
iekšienē sniegtiem pakalpojumiem, tika vēl detalizētāk izstrādāti Tiesas 2002. gada 
14. novembra spriedumā (lieta C-435/00, Geha Naftiliaki, 20. punkts), kurā Tiesa noteica, 
ka Padomes Regula (EEK) Nr. 4055/86 iestājas arī pret visa veida valsts tiesiskā 
regulējuma piemērošanu, kā rezultātā pakalpojumu sniegšana dalībvalstu starpā ir 
sarežģītāka nekā iekšzemes pakalpojumu sniegšana dalībvalstī, ja vien šāda regulējuma 
piemērošanas pamatā nav svarīgas sabiedriskās intereses un ja regulējumā paredzētie 
pasākumi nav patiesi nepieciešami un samērīgi.

Šī judikatūra nesen tika apstiprināta Tiesas 2010. gada 4. februāra spriedumā lietā C-18/09, 
Eiropas Komisija / Spānijas Karaliste.

Tādējādi jūras pārvadājumu pakalpojumiem no jebkuras dalībvalsts ostas uz Grieķijas ostām 
nedrīkst piemērot stingrākus noteikumus nekā tos, kas attiecas uz tādu pašu pakalpojumu 
sniegšanu vietējā līmenī starp Grieķijas ostām, ja vien šī atšķirība netiek objektīvi pamatota 
saskaņā ar minētajā judikatūrā paredzētajiem noteikumiem.  

Secinājums

Komisija turpinās izmeklēt šo jautājumu, izmantojot EU PILOT procedūru. Drīzumā 
Grieķijas varas iestādēm tiks nosūtīts pieprasījums pēc papildu informācijas par ostas nodevu 
sistēmu.”

4. Komisijas papildu atbilde/informācija, kas saņemta 2011. gada 6. maijā

„Papildus pirmajam paziņojumam 2010. gada 10. novembrī saistībā ar šo lūgumrakstu par 
ostas maksas iekasēšanu Grieķijā, kas pēc lūgumraksta iesniedzēja domām ir diskriminējoša, 
Komisija no Grieķijas iestādēm pieprasījusi papildu informāciju. Gaidot atbildi no tām, 
Komisija pašreiz pārbauda spēkā esošos Grieķijas tiesību aktus par ostas maksu.

Komisija informēs Parlamentu par to, kā tā novērtē ostu maksas sistēmu Grieķijā , un par 
turpmākajiem pasākumiem, ko tā paredzējusi veikt, kad tā saņems pieprasīto informāciju no 
Grieķijas iestādēm un pabeigs attiecīgo Grieķijas tiesību aktu analīzi. Starplaikā tā aicina 
lūgumraksta iesniedzēju sniegt jebkādu papildu informāciju, kas varētu būt svarīga šīs 
analīzes veikšanā.”
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5. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 16. martā

Pēc Grieķijas to tiesību aktu analīzes, kas paredz ostas maksu (nodevu), Komisija ir 
secinājusi, ka Grieķijas likums paredz ostas maksu, kas tiek iekasēta gan no pasažieriem, kuri 
ceļo uz Grieķiju no citas valsts, gan no pasažieriem, kas ceļo starp Grieķijas ostām. Īpaši 
Likums Nr. 2399/1996, kas grozīts ar Likumu Nr. 3622/2007, paredz, ka ikviens pasažieris, 
kurš uzkāpj uz kuģa vai nokāpj no tā, būtu jāapliek ar ostas maksu neatkarīgi no tā, vai 
attiecīgā osta ir ceļojuma galamērķis vai sākuma punkts (vai attiecīgais ceļojums ir iekšzemes 
vai starptautisks). 

Ostas maksa tiek iekasēta kā atlīdzība par īpašu pakalpojumu, kuru sniedz osta iebraucošiem 
kuģošanas līdzekļiem un pasažieriem par ostas iekārtu izmantošanu, un šī maksa tiek iekasēta, 
lai izmantotu ostas iekārtu celšanai, uzturēšanai un modernizēšanai. Maksa ir norādīta biļetē, 
un iekasēt to ir biļešu noformētāja, tas ir, kuģniecības aģentūru, tūrisma biroju un līdzīgu 
uzņēmumu, pienākums.

Secinājums

Komisija uzskata, ka Grieķijas tiesību akti par ostu maksu neparedz nodevu uzlikšanu vienīgi 
pasažieriem, kuri ceļo uz Grieķiju no kādas ostas citā valstī, bet paredz nodevas noteikšanu arī 
pasažierim, kas ceļo starp Grieķijas ostām. Tālab, šķiet, ka nav pamats turpināt šīs lietas 
izskatīšanu.


