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Konkurences noteikumu piemērošana jūras transportam  

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES konkurences noteikumu piemērošanu jūras 

transportam (2005/2033(INI)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā EK līguma 80., 81., 82., 83., 85. un 86. pantu, 

– ņemot vērā Balto grāmatu par Regulas (EEK) Nr. 4056/86 pārskatu, kas piemēro jūras 

transporta nozarei EK konkurences noteikumus (KOM(2004)0675), 

– ņemot vērā Balto grāmatu “Eiropas Transporta politika 2010. gadam: laiks izlemt” 

(KOM(2001)0370), 

– ņemot vērā Lisabonas Eiropadomes prezidentūras 2000. gada 23.–24. marta secinājumus, 

kas aicina Komisiju “paātrināt liberalizāciju gāzes, elektroenerģijas, pasta pakalpojumu un 

transporta jomās”, 

– ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 954/79, kurā ir pamatnostādnes Līnijpārvadātāju 

konferenču rīcības kodeksa piemērošanai saskaņā ar EK līgumu1, 

– ņemot vērā Padomes 1986. gada 22. decembra Regulu (EEK) Nr. 4056/86, ar ko paredz sīki 

izstrādātus noteikumus par to, kā Līguma 85. un 86. pantu (pašreiz 81. un 82. pantu) 

piemērot attiecībā uz jūras transportu2, 

– ņemot vērā Padomes 1992. gada 7. decembra Regulu (EEK) Nr. 3577/92, ar ko piemēro 

principu, kurš paredz jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs (jūras 

kabotāža) 3, 

– ņemot vērā Komisijas 2000. gada 19. aprīļa Regulu (EK) Nr. 823/2000 par Līguma 

81. panta 3. punkta piemērošanu dažādām laineru kuģniecības sabiedrību kopīgu līgumu, 

lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām (konsorcijiem) 4, 

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1/2003, par to konkurences 

noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā5, 

– ņemot vērā Komisijas 2005. gada 13. jūlija darba dokumentu par Regulas (EEK) 

Nr. 4056/86 pārskatīšanu, 

– ņemot vērā 2005. gada maija ziņojumu “Ekonomiskās palīdzības pētījums par 

līnijsatiksmi”, kuru sagatavoja Komisijas Enerģētikas un Transporta ģenerāldirektorāta 

uzdevumā, 
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– ņemot vērā Komisijas Konkurences Ģenerāldirektorāta vārdā veikto Global Insight 

pētījumu „Konkurences noteikumu piemērošana laineru kuģniecībai ”, kuru nodeva 

atklātībā 2005. gada 8. novembrī, 

– ņemot vērā Komisijas 2003. gada 27. marta apspriedes dokumentu par Regulas (EEK) 

Nr. 4056/86 pārskatīšanu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas1 un Reģionu komitejas2 

atzinumus par Balto grāmatu par Regulas (EEK) Nr. 4056/86 pārskatīšanu, 

– ņemot vērā 1974. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības 

konferences (UNCTAD) Līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksu, 

– ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) sekretariāta 

2002. gada 16. aprīļa ziņojumu “Konkurences politika līnijsatiksmē”, 

– ņemot vērā Eiropas Laineru kuģniecības lietu asociācijas (ELAA) 2004. gada 6. augusta 

vēstuli ar virsrakstu — „Regulas (EEK) Nr. 4056/86 pārskatīšana: priekšlikums jaunai   

“reglamentējošai struktūrai””, 

– ņemot vērā Roterdamas Erasmus Universitātes 2003. gada 12. novembra ziņojumu par 

palīdzību, ko tā sniedza, apstrādājot iesniegumus, kuri tika saņemti saistībā ar Komisijas 

apspriedes dokumentu par Regulas (EEK) Nr. 4056/86 pārskatīšanu, 

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu, 

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A6-0314/2005), 

 

A.  tā kā Eiropas kuģniecība ir nozare, kas nepārtraukti attīstās un darbojas izteikti globalizētā 

un konkurētspējīgā tirgū, kuram raksturīgas jaunas sadarbības formas, apvienošanās un 

alianses, kas nepārtraukti maina jūras transporta tirgus apstākļus un nosacījumus, un tā kā 

vairākos lielos kuģniecības uzņēmumos ir vērojama tendence koncentrēties; 

B. tā kā jūras transports līdz šim ir bijis iedalīts divās galvenajās kategorijās — 

a) līnijsatiksmes pakalpojumu tirgus, t. i., regulāri pārvadājumi un b) starptautiskie 

līgumreisu kuģu pakalpojumi, t.i., neregulāri pārvadājumi, un tā kā pirmā — līnijsatiksmes 

pakalpojumu kategorija kopš 1875. gada ir organizēta atbilstoši līnijsatiksmes konferenču 

sistēmai, bet otrā kategorija veic neregulārus pārvadājumus un par kravas vedmaksu 

vienojas brīvi, atkarībā no piedāvājuma un pieprasījuma; 

C. tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD – 

1974) Līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodekss atzina konferenču stabilizējošo nozīmi; 

D. tā kā Regula (EEK) Nr. 4056/86 atbrīvoja konferences no konkurences noteikumu politikas 

ievērošanas (Līguma 81. un 82. pants), taču atļāva brīvu tirdzniecību, kas nodrošina 

nozīmīgu ārējo uzņēmumu radītu konkurenci, turpretī uz starptautiskajiem līgumreisu kuģu 

pakalpojumiem un kabotāžas pakalpojumiem (jūras transporta pakalpojumi, kas tiek sniegti 

tikai starp vienas un tās pašas dalībvalsts ostām) neattiecas Kopienas konkurences 
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noteikumu īstenošana (Regula (EK) Nr. 1/2003); 

E. tā kā jau parādās jaunas sadarbības formas, tādas kā līnijsatiksmes uzņēmumu konsorciji, uz 

kuriem arī attiecas grupveida atbrīvojums (Regula (EK) Nr. 823/2000, kurā jaunākie 

grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 611/20051),  tā kā to darbības joma tomēr ir atšķirīga, 

jo tiem bāzes likmes nevar noteikt ar regulu, 

F. tā kā pēdējos deviņpadsmit gados spēkā esošie līnijsatiksmes konferenču atbrīvojumi bija 

nozīmīgi starptautiskās tirdzniecības attīstības regulēšanā un esošais konferenču režīms ir 

daudz “liberālāks” nekā tas bija pagātnē, un tas turpina sniegt drošus līnijsatiksmes 

pakalpojumus par konkurētspējīgām cenām; 

G. tā kā laikā no 1997. līdz 2004. gadam lielāko līnijsatiksmes konferenču sistēmu 

starptautiskās tirdzniecības pārvadājumu apjoms ir ievērojami pieaudzis un mazāko 

konferenču sistēmu starptautiskās tirdzniecības pārvadājumu apjomā arī ir vērojams 

nozīmīgs pieaugums (ar dažām svārstībām); 

H. tā kā attiecībā uz Regulas (EEK) Nr. 4056/86 pārskatīšanu Komisija secina, ka: 

 a) līnijsatiksmes konferenču atbrīvojumiem vairs nav pamatojuma, 

 b) nav nekāda pamatojuma neattiecināt konkurences īstenošanas noteikumus uz līgumreisu 

pārvadājumu pakalpojumiem un kabotāžu, 

 c) nav nekāda attaisnojoša iemesla atstāt spēkā tehnisko nolīgumu noteikumus vai likumu 

konflikta noteikumus, un ierosina tos atcelt; 

I. tā kā lielākā daļa iesaistīto pušu atbalsta esošās kārtības pārskatīšanu, lai panāktu cenu 

stabilitāti, efektīvus, kvalitatīvus pakalpojumus un nepārtrauktu kuģu līnijsatiksmes 

uzņēmumu un mazo un vidējo kuģniecības uzņēmumu konkurētspēju; 

J. tā kā pēc Komisijas iniciatīvas konsultatīvais uzņēmums Global Insight veica ietekmes 

izpēti, lai novērtētu sekas, kādas varētu rasties, ja atceltu Regulā (EEK) Nr. 4056/86 

paredzētos grupveida atbrīvojumus līnijsatiksmes konferencēm un tos aizstātu ar sistēmu, 

kuras pamatā būtu Eiropas Laineru kuģniecības lietu asociācijas alternatīvu piedāvājums. 

Vispārīgi noteikumi 

1. aicina Komisiju un visas iesaistītās puses saprast, ka Regulas (EEK) Nr. 4056/86 

pārskatīšanas mērķis ir saglabāt un veicināt dzīvotspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 

kuģniecības nozares uzplaukumu saskaņā ar Lisabonas stratēģiju un saistībā ar transporta 

politikas stratēģiju, kā tas ir apkopots Baltajā grāmatā un programmās Marko Polo I un 

Marko Polo II, un tas ir svarīgi jo īpaši tāpēc, ka jūrniecības nozarē sevi piesaka jaunas 

lielvalstis — Dienvidkoreja, Ķīna un Taivāna;  

2. aicina Komisiju rūpīgi apsvērt iespējamās alternatīvās sistēmas ietekmi uz visu jūras 

transporta nozari, proti, uz līnijsatiksmes konferenču dalībniekiem un tiem, kas nav to 
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dalībnieki, uz viņu konkurentiem (neatkarīgiem uzņēmumiem), klientiem (nosūtītājiem) un 

gala patērētājiem; 

3. atzīmē, ka Global Insight pētījuma secinājumi nesniedz nopietnu pamatu grupveida 

atbrīvojumu atcelšanai līnijsatiksmes konferencēm, tā kā iepriekšējos pētījumos norādītās 

nepilnības apjoma un datu ziņā netika īsti apskatītas arī pēdējā pētījumā; aicina Komisiju to 

ņemt vērā saistībā ar tās jauno priekšlikumu un apspriesties par to ar ieinteresētajām pusēm, 

Parlamentu un Padomi; 

4. aicina Komisiju, ja tiks pārskatīta Regula (EEK) Nr. 4056/86, ņemt vērā citu valstu (ASV, 

Austrālijas, Japānas un Kanādas) tiesību un darbības režīmus, jo jebkāda Eiropas sistēmas 

neatbilstība šiem režīmiem varētu izraisīt destabilizējošu sociālekonomisku ietekmi visā 

pasaulē un raisīt protekcionistiskus pasākumus; 

5. uzsver, ka pilnīga sistēmas pārveidošana, visticamāk, radīs nelabvēlīgas sekas, kas ne tik 

daudz ietekmēs lielos tirdzniecības kuģu uzņēmumus, bet gan mazos un vidējos 

uzņēmumus, kā arī uzsver, ka nav nekādu pierādījumu tam, ka konferenču atcelšanas dēļ 

strauji kritīsies cenas; 

6. atzīmē, ka pilnīga liberalizācija, kas ietver Regulā (EEK) Nr. 4056/86 paredzēto 

atbrīvojumu atcelšanu līnijpārvadājumiem, prasīs veikt arī atbilstošas izmaiņas Regulā (EK) 

Nr. 823/2000, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 611/2005 un kura paredz 

grupveida atbrīvojumus kuģu līnijsatiksmes uzņēmumu konsorcijiem; 

7. atgādina, ka, regulējot nozari, jāņem vērā situācija reģionos ar īpašiem ierobežojumiem, 

piemēram, tādos reģionos, kuri minēti EK līguma 299. panta 2. punktā un kuri ir atkarīgi no 

noteikta veida pakalpojumu nepārtraukta nodrošinājuma;   

8. uzsver sadarbības veidu dažādošanas nozīmību, ja vien tie atbilst Kopienas konkurences 

tiesībām, piemēram, pamatnolīgumu jomā, kas ļauj pārvadātājiem neatkarīgi no tā, vai viņi 

ir konferenču dalībnieki vai nav, elastīgi koordinēt savas darbības tirgus  konkurences jomā 

saistībā ar vedmaksas likmēm un citiem pakalpojumu nosacījumiem; 

Līnijsatiksmes konferences 

9. secina, ka, atsaucoties uz Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesu (Apvienotās lietas T-

191/98, T-212/98 līdz T-214/98  Atlantic Container Line AB un citi v. Komisiju)1, tā sauktā 

TACA lieta), kas nosaka to, ka kuģu pārvadājumu jaudas reglamentēšana ir pieļaujama tikai 

tad, ja nav radīts mākslīgs pieprasījums un nav palielinājusies vedmaksa, ka arī ja ir būtiski 

ierobežotas konferenču pilnvaras noteikt pašām savas vedmaksas, ir izpildīti, kaut arī daļēji, 

visi četri Līguma 81. pantā noteiktie nosacījumi; 

10. norāda uz to, ka, lai gan Regulā (EEK) Nr. 4056/86 ir paredzēta slēgto konferenču sistēma, 

tajā ir atļauta brīva tirdzniecība, kas nodrošina būtisku ārējo uzņēmumu radītu konkurenci 

un to, ka nav atļauti nekādi citi konkurences ierobežojumi no līnijsatiksmes konferenču 

puses; 

11. atbalsta Komisijas nodomu pārskatīt, nevis atcelt Regulu (EEK) Nr.4056/86, no tāda 

viedokļa, lai nodrošinātu atbilsmi konkurences noteikumiem, galvenokārt izslēdzot iespēju 
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tieši noteikt vedmaksas, bet atļaujot konferencēm noteikt references vedmaksas vai 

vedmaksu indeksu, atbilstīgi alternatīvai sistēmai, saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 

judikatūru un pārliecinoties par to, ka papildu vedmaksu un saistītās izmaksas tiek 

aprēķinātas pārskatāmi un pēc apspriešanās ar kravu nosūtītājiem; uzsver, ka pārskatīšanai 

jābūt tādai, kas saglabā vedmaksu stabilitāti, augstu pakalpojumu kvalitāti, un veselīgas 

konkurences iespējas visiem uzņēmumiem neatkarīgi no tā, cik tie ir lieli; 

12. uzskata, ka Eiropas Laineru kuģniecības lietu asociācijas (ELAA) priekšlikumā ir interesanti 

punkti, īpaši cenu indeksu noteikšana un pārvadātājiem, kravu nosūtītājiem un citiem 

nozares dalībniekiem atvērtu diskusiju foruma ieviešana, kurus Komisijai būtu jāpieņem, 

atbilstīgi konkurences noteikumiem, izstrādājot jebkādu jaunu regulu par grozījumiem, un 

ka šādai jaunai regulai vajadzētu būt spēkā ierobežotu laiku — piecus gadus, un pēc šī 

termiņa beigām tiktu veikts novērtējums; uzskata, ka Komisijai ir rūpīgi jāizvērtē šī 

priekšlikuma punktu atbilsme visiem četriem Līguma 81. panta 3. punktā noteiktajiem 

nosacījumiem; 

13. uzskata, ka neatkarīgi no tā, kāds būs alternatīvais risinājums, jāparedz pārejas periods, lai 

visi operatori (pārvadātāji, kravu nosūtītāju un citi nozares dalībnieki) varētu pielāgoties 

jaunajai regulējošai sistēmai; 

14. aicina Komisiju atbilstīgi tās pilnvarām un Līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksa 

saistībām apspriesties ar citām līgumslēdzējām pusēm pirms Regulas (EEK) Nr. 4056/86 

grozīšanas vai atcelšanas priekšlikuma iesniegšanas; uzskata, ka šīs apspriešanās gaitā ir 

jācenšas vienoties par dalībvalstīm vispiemērotāko jaunā tiesiskā statusa pieņemšanas 

metodi (tām vēl joprojām ir divpusējas saistības atbilstoši Rīcības kodeksam), lai izvairītos 

no jebkādām negatīvām sekām;    

Starptautiskie līgumreisu kuģu un kabotāžas pakalpojumi 

15. norāda uz to, ka līgumreisu nozare joprojām nav pakļauta ierobežojumiem un darbojas 

saskaņā ar godīgas konkurences noteikumiem; atbalsta Komisijas priekšlikumu attiecināt 

Regulas (EK) Nr.1/2003 nosacījumus arī uz šiem pakalpojumiem; 

16. uzskata, ka ir noderīgi, ja juridiskas noteiktības un skaidrības dēļ Komisija vienlaicīgi 

izstrādā pamatnostādnes nefasētu preču kopīgo pārvadājumu un specializēto tirdzniecības 

nozaru atbilstībai konkurences noteikumiem, tomēr ar nosacījumu, ka to nevar darīt pirms 

priekšlikumu publicēšanas un apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm; 

17. uzsver, ka kabotāžas pakalpojumu nozarē jau ir atcelti ierobežojumi saskaņā ar Regulu 

(EEK) Nr. 3577/92; uzskata, ka, tā kā šos pakalpojumus sniedz vienas un tās pašas 

dalībvalsts teritorijā, tie neietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību starp dalībvalstīm 

(Līguma 81. un 82. pants), un līdz ar to nav nepieciešams vai nav juridiska pienākuma 

attiecināt uz šo nozari Regulas (EK) Nr. 1/2003 nosacījumus; 

Tehniskie nolīgumi 

18. aicina Komisiju nesasteigt priekšlikumu atcelt Regulas (EEK) Nr. 4056/86 2. pantā 

paredzēto kārtību, kas reglamentē tehnisko nolīgumu likumību, jo uzskata, ka tiesiska 

regulējuma saglabāšana tehniskajiem nolīgumiem veicinās tiesisko noteiktību un lielāku 

skaidrību pakalpojumu sniedzējiem; 



 

Likumu konflikts 

19. aicina Komisiju nesasteigt priekšlikumu atcelt Regulas (EEK) Nr. 4056/86 9. pantu, kas 

nosaka, ka konflikti starp Kopienas tiesību normām un trešo valstu tiesību normām ir 

jārisina sarunu ceļā, sevišķi pašreiz, kad Komisija gatavojas pārskatīt konkurences likumu 

saistībā ar jūras transportu; 

o 

o    o 

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 


