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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Reiner Thomas német állampolgár által egy társaláíróval együtt benyújtott, 0979/2003. 
számú petíció a Görögországban a külföldi hallgatókkal szemben tanúsított állítólagosan 
megkülönböztető bánásmódról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt sérelmezi, hogy a külföldi hallgatók annak ellenére nem részesülnek 
hallgatói kedvezményben a Pireusz és Khiosz közötti kompátkeléseknél, hogy felmutatják 
diákigazolványukat. A jegypénztári iroda személyzete kijelentette a petíció benyújtójának, 
hogy a hallgatói kedvezmény csak a görög hallgatóknak jár. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy nemzetiségen alapuló megkülönböztető bánásmódról van szó.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2004. március 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott válasz

A petíció benyújtói a nemzetközi diákigazolvány olyan jogcímként történő elismerésének 
nehézségeire hívták fel a figyelmet, amely elegendő lenne ahhoz, hogy a tengeri közlekedés 
során azzal olyan díjcsökkentéshez lehessen jutni, amely egyébként Görögországban általában 
megilleti a görög diákigazolvánnyal ellátott hallgatókat.

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján ez az eset a „Kereskedelmi Hajózási 
Minisztérium és az Égei-tengerre és a szigetekre vonatkozó politika közös határozata,
3324.1/15/03/03-04-2003 (B/438)” alkalmazási körébe tartozik. Ez a határozat a tengeri 
közlekedésben a turista osztályra 50%-os díjcsökkentést határoz meg a műszaki egyetemek és 
főiskolák diákigazolvánnyal rendelkező hallgatói számára.

A tengeri közlekedési belső piac liberalizálása lehetővé teszi a társaságok számára, hogy 
maguk határozzák meg az árakra vonatkozó saját kereskedelmi politikájukat, a különleges 
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ajánlatokat vagy minden olyan kereskedelmi eszközt, amellyel növelhetik a piaci 
részesedésüket. A „tagállamok közötti, illetve a tagállamok és harmadik országok közötti 
tengeri szállításban a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének alkalmazásáról szóló”, 1986. 
december 22-i 4055/86/EGK tanácsi rendelet a díjaikra vonatkozóan semmilyen korlátozást 
vagy kötelezettséget nem ír elő a társaságok számára. Ebből következően jelenleg se 
szabályozás, se közösségi ajánlás nem létezik, amelyet e területen alkalmazni kellene.

Ezzel együtt gondoskodni kell a nemzetiségen vagy lakóhelyen alapuló megkülönböztetés 
tilalma elvének alkalmazásáról.

Mivel a Bizottságnak a múltban már tudomása volt a Görögországban hivatalosan 
megállapított díjcsökkentésekkel kapcsolatos, nemzetiségen alapuló lehetőséges 
megkülönböztetésről, 2002. szeptember 23-i keltezésű levéllel1 fordult a görög hatóságokhoz. 
A görög hatóságok 2002. november 19-én válaszoltak2 azt közölve, hogy a Bizottság 
közbelépését követően az illetékes görög minisztérium elfogadott egy határozatot (a 
Kereskedelmi Hajózási Minisztérium 3324.1/01/02. számú határozata), amelyben 
meghatározták, hogy a nem görög hallgatók pusztán a diákigazolványuk – amelynek görög 
fordítása nem szükséges – felmutatásával ugyanolyan kedvezményekben részesülnek a 
hajóval történő utazáskor, mint a görög hallgatók.

Ebből következően, valamint a tagállam által a Bizottságnak eljuttatott információk és görög 
jogszabályok másolatai alapján már nem létezik megkülönböztetés a nemzeti és közösségi 
hallgatók között a görögországi hivatalos díjakra alkalmazandó szabályozásban.

Egyértelmű, hogy a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy közvetlenül 
beavatkozzon a tengeri társaságoknál annak érdekében, hogy megbizonyosodjon róla, 
ténylegesen nem történik ilyen megkülönböztetés. Azonban a teljesség igényével és 
görögországi tengeri utasoktól érkezett panaszok nyomán a Bizottság 2006-ban és 2007. 
januárban újból megkereste a görög hatóságokat annak érdekében, hogy először is 
ellenőrizzék, nem maradtak-e a görög jogszabályokban olyan intézkedések vagy „szürke 
területek”, amelyek – különösen a lakóhelyen alapuló – megkülönböztetés fenntartására 
ösztönzik a társaságokat, továbbá hogy arra biztassák a nemzeti hatóságokat, járjanak el a 
társaságoknál annak érdekében, hogy lehetőleg ne kerülhessen sor ténylegesen ilyen 
megkülönböztetésre.

A Bizottság egy vizsgálat elindítását is tervezi 2007-ben az azon gazdasági szereplők által 
kínált általános és különös szerződési feltételek értékelésére vonatkozóan, amelyek szállítási 
szolgáltatásokat nyújtanak az Európai Unióban. E vizsgálatban azt kívánják megvizsgálni, 
hogy léteznek-e az EU-ban megkülönböztető díjak. E vizsgálatnak lehetővé kellene tennie a 
Bizottság számára, hogy jobban megismerje az egész Európai Unióban a jogi és a tényleges 
helyzetet a díjak azon eltéréseire vonatkozóan, amelyek bármilyen megkülönböztetéssel 
járnának, és segítené az arra vonatkozó gondolkodásában, hogy célszerű-e a jövőben e 

  
1 2001/5146. számú panasz. Schaub úr, a Belső Piaci Főigazgatóság főigazgatója részéről 2002. szeptember 23-
án Görögország Állandó Képviselete részére küldött levél ( MARKT/E1/PS/gc D(2002)552/23-09-2002).
2 D. Rallisz úr, Görögország állandó képviselője helyettesének 2002. november 19-i levele Schaub úr részére 
(Hiv. 3082.15/150/A/7811).
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témáról egy esetleges jogalkotási javaslatot előterjeszteni.

A Bizottság meg fog vizsgálni minden olyan eszközt, amelyet igénybe vehet, ha a görög 
hatóságokkal jelenleg fennálló kapcsolat nyomán bebizonyosodik, hogy megkülönböztetés áll 
fenn.

Ezen kívül a közösségi jog helytelen alkalmazásához kapcsolódó ilyenfajta nehézségek 
általában megoldhatók egy kérelemnek a SOLVIT nemzeti központba történő küldésével 
(http://europa.eu.int/solvit/site/about/index_en.htm).


