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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 09/79 złożona przez Thomasa Reinera (Niemcy), z dwoma podpisami, w sprawie 
rzekomej dyskryminacji zagranicznych studentów w Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że pomimo okazania legitymacji studenckiej studentom spoza 
Grecji nie udziela się zniżki studenckiej na prom z Pireusu na wyspę Chios. Personel biura 
sprzedaży biletów poinformował składającego petycję, że zniżka studencka przysługuje tylko 
greckim studentom. Składający petycję uważa, że jest to dyskryminacja ze względu na 
narodowość.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 25 marca 2004 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 maja 2007 r.

„Składający petycję zwrócili uwagę na trudności dotyczące uznawania międzynarodowej 
legitymacji studenckiej jako dokumentu wystarczającego do uzyskania zniżki w transporcie 
morskim, z której to zniżki korzystają w Grecji studenci posiadający grecką legitymację 
studencką.

Według posiadanych przez Komisję informacji przypadek ten należy do zakresu zastosowania 
Wspólnej decyzji ministerstwa marynarki handlowej oraz polityki Morza Egejskiego i wysp
nr 3324.1/15/03/03-04-2003 (B/438). Akt ten ustanawia 50% zniżkę na bilety klasy 
ekonomicznej w transporcie morskim dla studentów szkół wyższych i kolegiów 
politechnicznych mogących okazać legitymację studencką.

Liberalizacja rynku wewnętrznego transportu morskiego umożliwia towarzystwom 
żeglugowym ustalanie własnej polityki handlowej w zakresie cen, ofert specjalnych czy 
wszelkich innych środków handlowych mających na celu zwiększenie udziału w rynku. 
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Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4055/86 z dnia 22 grudnia 1986 r. stosujące zasadę swobody 
świadczenia usług do transportu morskiego między państwami członkowskimi i między 
państwami członkowskimi a państwami trzecimi nie nakłada na towarzystwa żeglugowe 
żadnych ograniczeń ani obowiązków cenowych. Oznacza to, że w dziedzinie tej nie ma 
w chwili obecnej przepisów ani zaleceń wspólnotowych.

Nie ma to jednak wpływu na konieczność czuwania nad stosowaniem zasady 
niedyskryminacji ze względu na narodowość lub miejsce pobytu.

Ponieważ Komisja uzyskała w przeszłości informacje o możliwej dyskryminacji ze względu 
na narodowość w systemie urzędowych zniżek cenowych w Grecji, skierowała do władz 
greckich pismo z dnia 23 września 2002 r.1 Władze greckie odpowiedziały pismem z dnia 
19 listopada tego samego roku2, informując, że w wyniku interwencji Komisji właściwe 
greckie ministerstwo przyjęło decyzję (decyzja ministerstwa marynarki handlowej 
nr 3324.1/01/02), w której stwierdzono, że studentom spoza Grecji przysługują w żegludze 
takie same zniżki, jak studentom greckim, a do skorzystania ze zniżki wystarczy okazanie 
legitymacji studenckiej, bez konieczności przedstawiania tłumaczenia legitymacji na język 
grecki.

W związku z powyższym, a także w oparciu o informacje i kopie greckiego prawodawstwa 
dostarczone Komisji przez państwo członkowskie, należy stwierdzić, że od tamtej pory 
w greckich przepisach mających zastosowanie do zniżek urzędowych nie występuje 
dyskryminacja między studentami greckimi a studentami z innych państw Wspólnoty.

Komisja nie jest oczywiście uprawniona do bezpośredniej interwencji w towarzystwach 
żeglugi morskiej w celu upewnienia się, że dyskryminacja taka nie zachodzi de facto. 
Niemniej jednak, w trosce o zbadanie wszelkich aspektów sprawy i w związku ze skargami 
pasażerów greckiej żeglugi morskiej, Komisja ponownie zwróciła się w tej sprawie do władz 
greckich (w 2006 r. i w styczniu 2007 r.), przede wszystkim aby sprawdzić, czy 
w prawodawstwie greckim nadal występują środki lub „szare strefy” mogące zachęcać 
towarzystwa żeglugowe do utrzymywania dyskryminacji, zwłaszcza ze względu na miejsce 
pobytu, a także aby zachęcić władze krajowe do interwencji w tych towarzystwach, aby 
w miarę możliwości uniknąć dyskryminacji de facto.

Komisja zamierza również przeprowadzić w 2007 r. ocenę ogólnych i szczególnych 
warunków umownych oferowanych przez operatorów świadczących usługi transportowe 
w Unii Europejskiej, która to ocena obejmowałaby zbadanie istnienia taryf 
dyskryminacyjnych w UE. Badanie takie powinno dać Komisji lepszą wiedzę o stanie 
prawnym i faktycznym w całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o różnice taryfowe mogące 
pociągać za sobą jakąkolwiek dyskryminację, a także pomóc w refleksji nad stosownością 
przedstawienia w przyszłości ewentualnego wniosku legislacyjnego na ten temat.

  
1 Skarga nr 2001/5146. Pismo dyrektora generalnego DG ds. Rynku Wewnętrznego Alexandra Schauba do 
stałego przedstawicielstwa Grecji, z dnia 23 września 2002 r. (MARKT/E1/PS/gc D(2002)552/23-09-2002).
2 Pismo od zastępcy stałego przedstawiciela Grecji Dimitriosa Rallisa do Alexandra Schauba, z dnia 19 listopada 
2002 r. (Ref. 3082.15/150/A/7811).
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Komisja zbada wszelkie środki, jakie mogłaby zastosować, jeżeli trwająca wymiana 
korespondencji z władzami greckimi wykaże utrzymywanie się dyskryminacji.

Ponadto o pomoc w rozwiązaniu tego rodzaju trudności dotyczących nieprawidłowego 
stosowania prawa wspólnotowego można zwrócić się do krajowego ośrodka SOLVIT 
(http://europa.eu.int/solvit/site/about/index_en.htm).”


