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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0979/2003, adresată de Reiner Thomas, de naţionalitate germană, împreună 
cu un cosemnatar, privind pretinsul tratament discriminatoriu al studenţilor străini în 
Grecia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă faptul că studenţii străini nu beneficiază de o reducere pentru studenţi în 
cazul traversării cu bacul între Pireus şi Chios, în ciuda prezentării carnetului de student. 
Personalul de la ghişeul vânzare a biletelor i-a comunicat petiţionarului că reducerea pentru 
studenţi nu se acordă decât studenţilor greci. Petiţionarul consideră că acesta reprezintă un 
tratament discriminatoriu în temeiul naţionalităţii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 martie 2004. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

Petiţionarii au atras atenţia asupra dificultăţilor referitoare la recunoaşterea unui carnet 
internaţional de student ca fiind suficient pentru a beneficia de o reducere a tarifului de 
transport maritim, reducere de tarif oferită în mod normal în Grecia studenţilor care deţin un 
carnet de student grec.

Conform informaţiilor puse la dispoziţia Comisiei, acest caz cade sub incidenţa „Deciziei 
Comune a Ministerului de Marină Comercială şi politicii privind Marea Egee şi insulele, nr.
3324.1/15/03/03-04-2003 (B/438)”. Acest text stabileşte o reducere de 50% din preţul la clasa 
turist şi pentru transportul maritim, în favoarea studenţilor universitari şi ai Facultăţilor 
Politehnice care deţin carnete de student.

Liberalizarea pieţei interne de transport maritim permite societăţilor să îşi stabilească propriile 
politici comerciale privind preţurile, ofertele speciale sau orice alte mijloace comerciale de 
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extindere a cotei de piaţă. Regulamentul (CEE) nr. 4055/86 al Consiliului din 22 decembrie 
1986 „de aplicare a principiului libertăţii de a presta servicii în transporturile maritime între 
state membre şi între state membre şi ţări terţe” nu impune societăţilor nici un fel de limite 
sau obligaţii privind tarifele aplicate. În baza celor de mai sus, în prezent nu există nici un fel 
de regulamente sau recomandări ale Comunităţii aplicabile în domeniu.

În consecinţă, este vorba despre supravegherea aplicării principiului nediscriminării pe criterii 
legate de naţionalitate sau domiciliu.

Comisia, cunoscând anterior existenţa unei posibile discriminări în baza naţionalităţii cu 
privire la reducerea tarifelor stabilite în mod oficial în Grecia, s-a adresat autorităţilor elene 
prin scrisoarea din 23 septembrie 20021. Autorităţile elene au răspuns în 19 noiembrie a 
aceluiaşi an2 comunicând că, în urma intervenţiei Comisiei, Ministerul elen competent a 
adoptat o decizie (Decizia Ministerului Marinei Comerciale nr. 3324.1/01/02), în care se 
prevede că studenţii străini beneficiază de aceleaşi reduceri stabilite pentru călătoriile cu 
vaporul în favoarea studenţilor greci, în baza simplei prezentări a carnetului de student, fără a 
fi necesară furnizarea unei traduceri în limba greacă a acestuia.

În consecinţă, şi în baza informaţiilor şi copiilor legislaţiei elene furnizate Comisie de statul 
membru, nu mai există o discriminare între studenţii naţionali şi comunitari în regulamentul 
aplicabil tarifelor oficiale din Grecia.

Este evidentă incapacitatea Comisiei de a interveni direct pa lângă societăţile maritime pentru 
a se asigura de faptul că această discriminare nu se produce de facto. Cu toate acestea, în 
vederea asigurării exhaustivităţii şi în urma unor plângeri provenite de la pasagerii maritimi 
din Grecia, Comisia a abordat din nou autorităţile elene în acest sens, în anul 2006 şi în 
ianuarie 2007, în scopul verificării existenţei în legislaţia elenă a unor măsuri sau „zone gri”
care încurajează societăţile să menţină o discriminare, în principal în temeiul domiciliului, şi 
în plus să încurajeze autorităţile naţionale în vederea acţionării pe lângă societăţi, pentru 
evitarea, în măsura posibilă, a producerii de facto a acestei discriminări.

Comisia intenţionează, de asemenea, să lanseze în anul 2007 un studiu de evaluare a 
condiţiilor generale şi speciale ale contractelor oferite de operatorii care prestează servicii de 
transport în Uniunea Europeană, în cadrul căruia se va examina existenţa de tarife 
discriminatorii în UE. Acest studiu va permite Comisiei o mai bună cunoaştere a situaţiei de 
drept şi de fapt în întreaga Uniune Europeană privind diferenţele de tarife care implică o 
anumită discriminare, şi va reprezenta un sprijin referitor la considerarea oportunităţii 
prezentării în viitor a unei posibile propuneri legislative în acest domeniu.

Comisia va examina toate mijloacele disponibile în cazul în care, în urma contactelor în 
derulare cu autorităţile elene, va constata existenţa unei discriminări.

În plus, acest gen de dificultăţi aferente aplicării incorecte a legislaţiei Comunităţii pot fi 
  

1 Plângerea nr. 2001/5146. Scrisoare adresată de domnul Schaub, Director General al DG Piaţa Internă, 
Reprezentantului permanent al Greciei, în data de 23 septembrie 2002 (MARKT/E1/PS/gc D(2002)552/23-09-
2002).
2 Scrisoare din 19 noiembrie 2002, adresată domnului Schaub de M. D. Rallis, Reprezentant permanent 
adjunct al Greciei (Ref. 3082.15/150/A/7811).
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soluţionate în mod normal prin trimiterea unei solicitări către centrul naţional SOLVIT 
(http://europa.eu.int/solvit/site/about/index_en.htm).
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