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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 979/2003, Reiner Thomas, Saksan kansalainen, (ja 1 allekirjoittanut,) 
ulkomaisten opiskelijoiden väitetystä syrjinnästä Kreikassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että ulkomaiset opiskelijat eivät saa opiskelija-alennusta 
Pireusin ja Chiosin välisestä lauttamatkasta opiskelijakortin esittämisestä huolimatta. 
Lipunmyyntitoimiston henkilökunta on vahvistanut vetoomuksen esittäjälle, että opiskelija-
alennus annetaan vain kreikkalaisille opiskelijoille. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että 
kyseessä on kansallisuuteen perustuva syrjintä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. maaliskuuta 2004. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007.

Vetoomuksen esittäjät ovat kiinnittäneet huomiota vaikeuksiin, jotka koskevat kansainvälisen 
opiskelijakortin tunnustamista hinnanalennuksiin meriliikenteessä oikeuttavana asiakirjana. 
Alennus annetaan Kreikassa tavallisesti opiskelijoille, joilla on kreikkalainen opiskelijakortti. 

Komission tietojen mukaan tämä asia kuuluu kauppamerenkulusta ja Egeanmerta ja saaria 
koskevasta politiikasta vastaavien ministeriöiden yhteisen päätöksen N:o 3324.1/15/03/03-04-
2003 (B/438) soveltamisalaan. Tässä päätöksessä määrätään 50 prosentin alennuksesta 
turistiluokan hinnasta meriliikenteessä korkeakoulujen ja teknillisten korkeakoulujen 
opiskelijoille, joilla on opiskelijakortti.

Meriliikenteen sisämarkkinoiden vapauttamisen myötä yhtiöt voivat määritellä omat 
kaupalliset toimintatapansa, jotka koskevat hintoja, erikoistarjouksia ja yhtiöiden 
markkinaosuuden kasvattamiseen tähtääviä muita kaupallisia tapoja. Palvelujen tarjoamisen 
vapauden periaatteen soveltamisesta jäsenvaltioiden väliseen meriliikenteeseen sekä 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliseen meriliikenteeseen 22. joulukuuta 1986 
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annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 4055/86 ei säädetä yhtiöiden hinnanmäärittelyä 
koskevista rajoituksista tai velvoitteista. Tällä hetkellä alalla ei siis ole sovellettavaa yhteisön 
lainsäädäntöä eikä suosituksia.

On kuitenkin tärkeää valvoa kansallisuuteen tai asuinpaikkaan perustuvan syrjimättömyyden 
periaatteen soveltamista.

Koska komissio on tietoinen, että kansallisuuteen perustuvaa syrjintää on mahdollisesti 
tapahtunut Kreikassa virallisesti määrätyissä hinnanalennuksissa, se on ottanut kirjeitse 
yhteyttä Kreikan viranomaisiin 23. syyskuuta 20021. Kreikan viranomaiset vastasivat samana 
vuonna 19. marraskuuta2 ja ilmoittivat, että sen jälkeen, kun komissio oli puuttunut asiaan, 
Kreikan toimivaltainen ministeriö oli tehnyt päätöksen (kauppamerenkulusta vastaavan 
ministeriön päätös N:o 3324.1/01/02), jossa määrätään, että muut kuin kreikkalaiset 
opiskelijat saavat laivamatkoista samat alennukset kuin kreikkalaiset opiskelijat pelkästään 
esittämällä opiskelijakorttinsa eikä heidän tarvitse esittää kortista kreikankielistä käännöstä.

Tämän vuoksi ja Kreikan komissiolle lähettämien lainsäädäntöä koskevien tietojen ja 
jäljennösten perusteella kreikkalaisten opiskelijoiden ja yhteisöstä tulevien opiskelijoiden 
välillä ei siis enää ole syrjintää virallisiin hintoihin sovellettavassa Kreikan lainsäädännössä.

On selvää, että komissio ei voi puuttua suoraan meriliikenneyhtiöiden toimintaan 
varmistaakseen, että syrjintää ei tosiasiassa ole. Jotta asia tulisi kuitenkin käsitellyksi 
perinpohjaisesti ja koska Kreikan meriliikenteen matkustajilta on tullut valituksia, komissio 
otti vuonna 2006 ja tammikuussa 2007 uudelleen yhteyttä Kreikan viranomaisiin. Ensinnäkin 
komissio halusi tarkistaa, sallitaanko Kreikan lainsäädännössä toimenpiteitä tai ”harmaita 
alueita”, jotka rohkaisisivat yhtiöitä jatkamaan erityisesti asuinpaikan perusteella tapahtuvaa 
syrjintää ja toisekseen komissio halusi kannustaa Kreikan kansallisia viranomaisia 
vaikuttamaan yhtiöihin, jotta tosiasiallinen syrjintä pystyttäisiin mahdollisuuksien mukaan 
välttämään.

Vuonna 2007 komissio aikoo myös käynnistää arviointitutkimuksen kuljetuspalveluja 
Euroopan unionissa tarjoavien toimijoiden tarjoamien sopimusten yleis- ja erikoisehdoista sen 
tutkimiseksi, onko Euroopan unionissa syrjiviä hintoja. Tutkimus auttaa komissiota saamaan 
paremman kuvan syrjintää sisältäviä hintaeroja koskevasta lainsäädännöstä ja käytännön 
tilanteesta koko Euroopan unionissa. Tutkimus on myös komissio tukena sen käsitellessä 
mahdollisuutta antaa tulevaisuudessa asiaa koskeva lainsäädäntöehdotus.

Mikäli Kreikan viranomaisten kanssa meneillään olevasta yhteydenpidosta käy ilmi, että 
syrjintää on vielä olemassa, komissio tutkii kaikki keinot, jotka se voisi panna täytäntöön.

Tämän kaltaiset yhteisön lainsäädännön virheelliseen soveltamiseen liittyvät vaikeudet voidaan 
lisäksi tavallisesti ratkaista lähettämällä pyyntö kansalliseen SOLVIT-keskukseen 
(http://europa.eu.int/solvit/site/about/index_en.htm).

  
1 Valitus N:o 2001/5146. Sisämarkkinoiden pääosaston pääjohtajan Alexander Schaubin Kreikan pysyvälle 
edustustolle lähettämä 23. syyskuuta 2002 päivätty kirje (MARKT/E1/PS/gc D(2002)552/23-09-2002).
2 Kreikan pysyvän edustajan sijaisen Dimitris Rallisin Alexander Schaubille lähettämä 19. marraskuuta 2002 
päivätty kirje (viite 3082.15/150/A/7811).
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