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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0979/2003 af Reiner Thomas, tysk statsborger, og en medunderskriver, om 
påstået forskelsbehandling af udenlandske studerende i Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at udenlandske studerende ikke får studierabat på færgeoverfarten 
mellem Piræus og Chios, selv om de viser deres studiekort. Personalet på billetkontoret har 
bekræftet over for andrageren, at kun græske studerende kan få studierabat. Andrageren 
mener, at der er tale om forskelsbehandling på grundlag af nationalitet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2004). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007

"Andragerne har henledt vores opmærksomhed på de problemer, der er forbundet med at få 
anerkendt et internationalt studiekort som tilstrækkelig hjemmel til at få adgang til den 
nedsatte takst ved søtransport, der normalt tilbydes til studerende i Grækenland med græsk 
studiekort.  

Ifølge Kommissionens oplysninger henhører denne sag under anvendelsesområdet for "den 
fælles afgørelse fra ministeriet for handelsflåden og ministeriet for Ægæerhavet og øpolitik, 
nr. 3324.1/15/03/03-04-2003 (B/438)". I afgørelsen fastsættes rabatten i forbindelse med 
søtransport for studerende på højere læreanstalter og tekniske skoler, som kan fremvise 
gyldigt studiekort, til 50 % af taksten på økonomiklasse.

Liberaliseringen af det indre marked for søtransport giver selskaberne mulighed for at 
fastsætte deres egne politikker for priser, særtilbud og andre kommercielle midler til at øge 
deres markedsandel. Rådets forordning (EØF) nr. 4055/86 af 22. december 1986 om 
anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser på søtransportområdet pålægger 
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ikke selskaberne begrænsninger eller forpligtelser, for så vidt angår deres takster. På 
nuværende tidspunkt finder ingen forordning eller henstilling således anvendelse på området.

Det er imidlertid vigtigt at sikre, at princippet om ikke-forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet eller bopæl overholdes.

Kommissionen, der tidligere er blevet gjort opmærksom på mulig forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet i forbindelse med de rabatordninger, der er fastlagt fra officiel side i 
Grækenland, henvendte til sig ved skrivelse af 23. september 20021 til de græske 
myndigheder. De græske myndigheder svarede Kommissionen ved skrivelse af 19. november 
20022 og meddelte, at det ansvarlige græske ministerium efter Kommissionens henvendelse 
havde vedtaget en afgørelse (afgørelse nr. 3324.1/01/02 fra ministeriet for handelsflåden), 
ifølge hvilken udenlandske studerende ved fremvisning af deres studiekort skulle have samme 
adgang til rabat på færgeoverfarter som græske studerende - uden at skulle fremvise en græsk 
oversættelse af studiekortet.

På grundlag heraf og på grundlag af de kopier af den græske lovgivning, som medlemsstaten 
har tilsendt Kommissionen, må det konstateres, at der således ikke længere er tale om 
forskelsbehandling mellem nationale studerende og studerende fra andre EU-medlemsstater i 
den lovgivning, der finder anvendelse på de officielle takster i Grækenland. 

Kommissionen har naturligvis ikke beføjelse til at gribe direkte ind over for 
søtransportselskaber for at forhindre, at en sådan forskelsbehandling finder sted i praksis. Den 
henvendte sig imidlertid for fuldstændighedens skyld og efter klager fra færgepassagerer i 
Grækenland på ny til de græske myndigheder i 2006 og i januar 2007 vedrørende dette 
spørgsmål med henblik på først og fremmest at finde ud af, hvorvidt der i den græske 
lovgivning fortsat findes foranstaltninger eller "gråzoner", der tilskynder selskaberne til at 
opretholde en forskelsbehandling, navnlig på grundlag af bopæl, og dernæst opfordre de 
nationale myndigheder til at træffe foranstaltninger over for disse selskaber med henblik på så 
vidt muligt at undgå, at der sker forskelsbehandling i praksis.  

Kommissionen forventer endvidere i 2007 at indlede en undersøgelse, som skal evaluere de 
generelle og specifikke kontraktvilkår, der tilbydes af de operatører, der udbyder 
transporttjenester i Den Europæiske Union, og som skal undersøge, hvorvidt der findes 
diskriminerende takster i EU. Denne undersøgelse bør give Kommissionen mulighed for at 
opnå et bedre kendskab til den lovgivningsmæssige og reelle situation i hele EU, for så vidt 
angår takstforskelle, som måtte indebære en hvilken som helst form for forskelsbehandling, 
og ligge til grund for Kommissionens overvejelser om, hvorvidt der bør forelægges et forslag 
til retsakt om emnet.

Kommissionen undersøger hvilke midler, den kan tage i brug, hvis det efter den igangværende 
korrespondance med de græske myndigheder viser sig, at der fortsat sker forskelsbehandling.

  
1 Klage nr.2001/5146. Skrivelse af 23. september 2002 fra Schaub, Generaldirektør for GD for Det Indre Marked 
til Grækenlands faste repræsentation ("MARKET/E1/PS/gc D(2002)552/23-09-2002).
2 Skrivelse af 19. november 2002 fra M. D. Rallis, Grækenlands assisterende faste repræsentant, til Schaub (Ref. 
3082.15/150/A/7811).
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Endvidere skal det nævnes, at problemer af denne art, som er forbundet med ukorrekt 
anvendelse af fællesskabsretten, normalt kan løses ved at sende en anmodning til det nationale 
SOLVIT-center (http://europa.eu.int/solvit/site/about/index_en.htm)."


