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Verzoekschrift 979/2003, ingediend door Reiner Thomas (Duitse nationaliteit), gesteund 
door 1 medeondertekenaar, over vermeende discriminatie van buitenlandse studenten in 
Griekenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat buitenlandse studenten, ondanks het vertoon van een 
collegekaart, geen korting genieten op de veerdiensten tussen Piraeus en Chios. Het personeel 
aan het loket beweert tegenover indiener dat alleen Griekse studenten recht hebben op korting. 
Indiener vindt dat hier sprake is van discriminatie op grond van nationaliteit.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2004. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007.

Indieners hebben gewezen op de problemen met de erkenning van een internationale 
collegekaart als afdoende bewijs om in aanmerking te komen voor een korting op het tarief 
voor een overtocht over zee, die normaalgesproken in Griekenland wordt geboden aan 
studenten die een Griekse collegekaart hebben.

Volgens de gegevens waarover de Commissie de beschikking heeft, valt deze kwestie binnen 
de werkingssfeer van het “Gezamenlijk besluit van het ministerie van Koopvaardij en de 
politiek aangaande de Egeïsche Zee en de eilanden, NO 3324.1/15/03/03-04-2003 (B/438)”.
Deze tekst bepaalt dat studenten van hogescholen en polytechnische instituten die in het bezit 
zijn van een collegekaart een korting ontvangen van 50% op het economyclasstarief en voor 
vervoer over zee.

De liberalisering van de interne markt voor het zeevervoer staat maatschappijen toe hun eigen 
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commercieel beleid vast te stellen ten aanzien van tarieven, speciale aanbiedingen en ieder 
ander commercieel middel om hun marktaandeel te vergroten. Verordening (EEG) nr. 
4055/86 van de Raad van 22 december 1986 “houdende toepassing van het beginsel van het 
vrij verrichten van diensten op het zeevervoer tussen de lidstaten onderling en tussen de 
lidstaten en derde landen” legt aan de maatschappijen geen enkele beperking of verplichting 
op ten aanzien van hun tarieven. Dat betekent dat er momenteel geen regelgeving of 
communautaire aanbeveling op dit gebied van kracht is.

Het is evengoed wel van belang dat er wordt toegezien op de toepassing van het beginsel van 
non-discriminatie op grond van nationaliteit of woonplaats.

De Commissie heeft in het verleden al eens kennis genomen van een geval van mogelijke 
discriminatie op grond van de nationaliteit rond prijskortingen die officieel in Griekenland 
waren vastgelegd, en heeft de Griekse autoriteiten daarover toen op 23 september 20021 een 
bief gestuurd. De Griekse autoriteiten hebben op 19 november van hetzelfde jaar2 gereageerd 
met de mededeling dat het bevoegde Griekse ministerie naar aanleiding van de tussenkomst 
van de Commissie een besluit heeft aangenomen (Besluit van het ministerie van Koopvaardij 
nr. 3324.1/01/02) waarin wordt gesteld dat niet-Griekse studenten op vertoon van hun 
collegekaart in aanmerking komen voor dezelfde kortingen voor bootreizen als Griekse 
studenten, waarbij ook geen Griekse vertaling van de kaart hoeft te worden overgelegd.

Dat houdt in dat er op basis van de gegevens en de kopieën van de Griekse wetgeving die de 
Commissie van de lidstaat heeft ontvangen, in de regelgeving inzake officiële tarieven in 
Griekenland geen sprake meer is van discriminatie tussen nationale en communautaire 
studenten.

Het moge duidelijk zijn dat de Commissie geen bevoegdheid heeft om rechtstreeks bij de 
maatschappijen te interveniëren en na te gaan of er geen sprake is van “de facto” discriminatie. 
Niettemin heeft de Commissie - voor de volledigheid en met het oog op de klachten van 
zeereizigers in Griekenland - zich hieromtrent in 2006 en in januari 2007 opnieuw tot de 
Griekse autoriteiten gewend, in eerste instantie om na te gaan of in de Griekse wetgeving nog 
sprake is van maatregelen of “grijze gebieden” die maatschappijen ertoe aan zouden kunnen 
zetten deze discriminatie in stand te houden, met name op grond van de woonplaats, en in 
tweede instantie om de landelijke autoriteiten aan te sporen actie te ondernemen naar de 
maatschappijen toe om zoveel mogelijk te voorkomen dat een dergelijke “de facto” 
discriminatie zich voordoet.

De Commissie is ook van plan in 2007 een onderzoek te starten ter beoordeling van de 
algemene en bijzondere voorwaarden van contracten die worden aangeboden door 
marktdeelnemers die in de Europese Unie vervoersdiensten aanbieden, waarbij gekeken wordt 
naar het bestaan van discriminerende tarieven in de EU. Aan de hand van dit onderzoek krijgt 
de Commissie een beter zicht op de wettelijke en feitelijke situatie in de gehele Europese Unie 
ten aanzien van tariefverschillen waarbij sprake is van discriminatie in welke vorm dan ook; 

  
1 Klacht nr. 2001/5146. Brief van de heer Schaub, directeur-generaal van het DG Interne markt aan de 
Permanente vertegenwoordiging van Griekenland d.d. 23 september 2002 ("MARKT/E1/PS/gc D(2002)552/23-
09-2002).
2 Brief aan de heer Schaub d.d. 19 november 2002 van de heer D. Rallis, plaatsvervangend permanent 
vertegenwoordiger van Griekenland (kenmerk 3082.15/150/A/7811).
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het helpt haar ook bij haar gedachten over de vraag of het opportuun is in de toekomst 
eventueel een wetgevingsvoorstel op dit punt in te dienen.

Mocht uit de lopende contacten met de Griekse autoriteiten blijken dat er nog steeds sprake is 
van discriminatie, dan zal de Commissie ieder middel overwegen dat haar ter beschikking staat.

Overigens kan dit soort problemen met de onjuiste toepassing van het Gemeenschapsrecht 
normaalgesproken worden opgelost door een verzoek te richten aan het nationale SOLVIT-
centrum (http://europa.eu.int/solvit/site/about/index_nl.htm).


