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Aihe: Vetoomus nro 995/2002, Stylianos Zambetakis, Kreikan kansalainen, Kreikan 
laivanomistajien yhdistyksen puolesta, meriliikenteen kabotaasia koskevan 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3577/92 toteuttamisesta Kreikassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä toteaa, että palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta 
meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 3577/92, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 1993, 6 artiklassa myönnetään Kreikalle 
poikkeus asetuksen soveltamisesta 1. tammikuuta 2004 saakka. Kreikka saattoi kuitenkin 
kyseisen asetuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään 27. kesäkuuta 2001 annetulla lailla 
nro 2932/01. Ennen uuden lain antamista Kreikan hallitus oli saanut kirjeen komission 
jäseneltä de Palaciolta, joka ilmaisi tyytyväisyytensä sen johdosta, että meriliikenteen 
vapauttamista oli vauhditettu Kreikassa mutta totesi kuitenkin samalla, että uuden lain tietyt 
säännökset aiheuttivat ongelmia EU:ssa voimassa olevaan lainsäädäntöön nähden. 
Laivanomistajien yhdistys kääntyi komission puoleen ja ilmoitti, että uuden lain useat 
säännökset olivat ristiriidassa asetuksen N:o 3577/92 kanssa. Komissio katsoi, että yhdistys 
oli oikeassa, mutta korosti, että se voi katsoa kyseisen Kreikan lain olevan asetuksen 
N:o 3577/92 vastainen vasta 1. tammikuuta 2004 alkaen Kreikalle aikoinaan myönnetyn 
poikkeuksen vuoksi. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että komission kanta on ”minimalistinen” 
ja että kyseisen asetuksen 6 artiklan 3 kohta ja vastaava perustelukappale poikkeavat 
toisistaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Otettu käsiteltäväksi 5. toukokuuta 2003. Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja 
työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 12. joulukuuta 2003

Meriliikenteen kabotaasia on vapautettu vähitellen yhteisössä sen jälkeen, kun 
7. joulukuuta 1992 annettu neuvoston asetus N:o 3577/921 tuli voimaan. 1. tammikuuta 1999 
alkaen ainoa jäljellä oleva kauppaliikenne, jota vielä suojellaan, koskee 1. tammikuuta 2004 
saakka Kreikan saarten kahta kabotaasipalvelua: säännöllinen matkustaja- ja 
lauttaliikenne ja bruttovetoisuudeltaan alle 650 tonnin alusten palvelut (ks. kyseisen asetuksen 
6 artiklan 3 kohta). Kreikka antoi 27. kesäkuuta 2001 lain nro 2932/2001, jolla kyseiset 
palvelut vapautettiin 1. marraskuuta 2002 alkaen.

Komissio ja Stylianos Zambetakis (Kreikan laivanomistajien yhdistyksen nimissä) 
myöntävät, ettei lailla nro 2932/2001 täysin vapauteta kyseistä liikennettä.

Zambetakis katsoo, että kyseinen laki on ollut voimaantulostaan alkaen neuvoston 
asetuksen N:o 3577/92 vastainen. Komissio puolestaan katsoo, että laki nro 2932/2001 on 
kyseisen asetuksen vastainen vasta 1. tammikuuta 2004 alkaen, jollei sitä muuteta. 
Komission näkemys perustuu neuvoston asetuksen N:o 3577/922 6 artiklan 3 kohdan 
täsmälliseen sanamuotoon.

Komissio katsoo, että asetuksen sanamuoto on niin täsmällinen esillä olevassa asiassa, ettei 
tulkinnan varaa jää. Oli odotettava vuoteen 2004, ennen kuin viralliset toimet Kreikkaa 
vastaan voitiin aloittaa. Kreikan viranomaisten pelkkä toive vapauttaa kyseiset palvelut 
vuoteen 2004 mennessä ei muuta asetusta. Asiaa käsiteltiin perinpohjaisesti 
rikkomismenettelyn nro 2002/44173 yhteydessä. Kreikan viranomaisille ilmoitettiin ennen 
lain antamista, ettei kyseinen lakiesitys ollut kabotaasia koskevan asetuksen mukainen 
(Zambetakisin lainaama de Palacion kirje, joka on päivätty 6. kesäkuuta 2001). Kreikka päätti 
kuitenkin antaa lain sellaisenaan. Komissio katsoo, että Kreikan toimet olivat yhteisön lain 
nojalla oikeutettuja vuoteen 2004 saakka.

Sekään, että Kreikasta tuli euroalueen täysivaltainen jäsen vuonna 2000 ja että maan sosiaalis-
taloudellinen tilanne on parempi kuin vuonna 1992, ei muuta asetusta. Kreikalle aikanaan 
myönnetty poikkeus perustui sosiaalis-taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen, mutta sille ei 
asetettu sosiaalis-taloudellisia vaatimuksia.

Komissio on kuitenkin yhteydessä Kreikan viranomaisiin keskustellakseen esille tulleista eri 
seikoista. Komission jäsen de Palacion kirjeen jälkeen Kreikan viranomaisille osoitettiin 
17. joulukuuta 2001 toinen huomautus ennen Zambetakisin kantelun vastaanottamista.
Myöhemmin on lähetetty useita kirjeitä ja Brysselissä on järjestetty kokous asian 
ratkaisemiseksi.

                                               
1 EYVL L 364, 12.12. 1992, s. 7.
2 Kyseisessä artiklassa säädetään seuraavaa: "Sosiaalis-taloudellisen yhteenkuuluvuuden vuoksi 2 kohdassa 
tarkoitettua poikkeusta pidennetään Kreikan osalta 1 päivään tammikuuta 2004 asti säännöllisen matkustaja- ja 
lauttaliikenteen sekä bruttovetoisuudeltaan alle 650 tonnin aluksilla harjoitetun liikenteen osalta."
3 Euroopan oikeusasiamies on todennut 15. lokakuuta 2002 antamassaan päätöksessä, ettei asiassa komission 
osalta voitu todeta hallinnollista epäkohtaa (asiakirja 157/2002/OV).
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Jolleivät Kreikan viranomaiset muuta lainsäädäntöään yhteisön lainsäädännön mukaiseksi 
1. tammikuuta 2004 mennessä, komissio saattaa ryhtyä toimenpiteisiin ja aloittaa 
jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskevan menettelyn.

4. Komission vastaus, saatu 7. joulukuuta 2004

Meriliikenteen kabotaasi on vapautettu yhteisössä sen jälkeen, kun 7. joulukuuta 1992 
annettu neuvoston asetus N:o 3577/921 tuli voimaan. Kyseisen asetuksen 6 artiklan 
3 kohdassa Kreikalle myönnetään poikkeus 1. tammikuuta 2004 saakka velvoitteesta, joka 
koskee säännöllistä matkustaja- ja lauttaliikennettä ja bruttovetoisuudeltaan alle 650 tonnin 
alusten palveluita. Kreikan viranomaiset antoivat kuitenkin 27. kesäkuuta 2001 lain 
nro 2932/2001, jolla molemmat mainitut palvelut vapautettiin 1. marraskuuta 2002 
alkaen.

Zambetakis (rannikoiden laivanvarustajien liiton puolesta) ja muut toimijat ovat tehneet 
kanteluita komissiolle ja todenneet, ettei Kreikan lainsäädännöllä ole täysin vapautettu 
kyseisiä palveluja. Komissio yhtyi edellä esitettyyn näkemykseen, mutta katsoi, ettei 
asetuksen N:o 3577/92 rikkomista voitu todeta lain antamisesta alkaen, vaan vasta 
1. tammikuuta 2004 alkaen, jos lakia ei muuteta, sillä aikaisemmalla asiaan puuttumisella 
voitaisiin muuttaa yhteisön asetuksella vahvistettua määräaikaa.

Komissio ilmoitti kuitenkin jo vuonna 2001 Kreikan viranomaisille syyt, miksi maan 
kansallinen lainsäädäntö ei ollut kyseisen asetuksen mukainen. Koska lakia ei kuitenkaan 
muutettu, aloitettiin 1. tammikuuta 2004 jälkeen jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskeva 
menettely ja Kreikalle osoitettiin 5. helmikuuta 2004 virallinen ilmoitus. Komissio esitti 
neljä perustetta: 
- Kreikan lailla asetetaan puitteet, joissa kaikkiin meriyhteyksiin saarten kanssa voitiin 

soveltaa julkisen palvelun velvoitteita, erityisesti matkareittien, liikenteen tiheyden, 
keston (10 kuukautta) ja kolmannen luokan lipunhintojen osalta, vaikka asetuksen 
N:o 3577/92 mukaan julkisen palvelun velvoitteita voidaan asettaa vain linjakohtaisesti 
perusteltuina.

- Kreikan laissa velvoitetaan kaikki muut kuin kreikkalaiset miehistön jäsenet 
esittämään todistus kreikan kielen taidostaan. Vaikka vastaanottajana olevalla 
jäsenvaltiolla on oikeus määrätä miehistöä koskevia sääntöjä saarten 
kabotaasiliikenteessä, nämä säännöt eivät voi olla tiukempia kuin yhteisön lainsäädäntö 
(merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta 4 päivänä huhtikuuta 2001 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/25/EY), jonka mukaan ainoastaan matkustajien 
turvallisuuteen liittyviä tehtäviä hoitavan miehistön on osattava riittävästi matkustajien 
tavanomaisesti käyttämää kieltä. 

- Kreikan laissa säädetään kabotaasissa käytettävien alusten enimmäisiästä (35 vuotta), 
vaikka matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetussa direktiivissä 
98/18/EY ei aseteta tällaista vaatimusta. 

- Kreikan laissa edellytetään myös, että laivanvarustajilla on oltava edustaja ja
toimipaikka Kreikassa, mikä on liian rajoittava edellytys. 

Kreikan viranomaiset ovat antaneet viime aikoina useita vastauksia kyseiseen viralliseen 
ilmoitukseen. Komissio tutkii niitä parhaillaan.
                                               
1  EYVL L 364, 12.12.1992, s. 7.
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5. Komission täydentävä vastaus, saatu 3. heinäkuuta 2006

Vastauksessaan 3. helmikuuta 2004 annettuun viralliseen ilmoitukseen Kreikan viranomaiset 
muistuttivat, että Kreikan maantieteellinen pinnanmuodostus edellyttää luotettavia, pysyviä, 
kohtuuhintaisia ja koko saaristoa koskevia meriliikennepalveluja. Lisäksi Kreikan 
viranomaiset täsmensivät meriliikenneverkon toteuttamista ja toimintaa ja julkisen palvelun 
velvoitteiden ulottuvuutta. Kreikan viranomaiset vastasivat myös komission muihin 
perusteisiin, erityisesti saariston kabotaasipalveluja toteuttavien alusten miehistölle asetettuun 
kreikan kielen vaatimukseen, laivanvarustajilta vaadittuihin vakuuksiin, kaikille 
laivanvarustajille, jotka halusivat tarjota palvelujaan Kreikassa, asetettuun edellytykseen 
perustaa toimitilat kyseiseen maahan ja alusten ikää koskevaan vaatimukseen. Viimeksi 
mainitusta kohdasta on todettava, että virallisen ilmoituksen saatuaan Kreikka on toteuttanut 
matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 98/18/EY1

7 artiklan 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

Sillä välin komissio on aloittanut uuden rikkomista koskevan menettelyn asetuksen 
N:o 3577/92 toteuttamisesta Kreikassa (menettely nro 2004/2321), mitä koskeva virallinen 
ilmoitus on lähetetty 19. huhtikuuta 2005. Tässä uudessa rikkomisessa on kyse saariston 
kabotaasin hallintojärjestelmän muista seikoista ja Kreikan säännöstöstä, joka koskee alusten 
miehistöä ja sisäistä organisaatiota.

Kreikan viranomaiset vastasivat tähän toiseen viralliseen ilmoitukseen 1. heinäkuuta 2005. 
Komissio ei katsonut tämän vastauksen tyydyttävän sen enempää kuin aiemmankaan ja osoitti 
19. joulukuuta 2005 molemmissa menettelyissä perustellun lausunnon Kreikalle.

Myös Kreikan viranomaiset toimittivat joulukuussa 2005 komissiolle 4. marraskuuta 2005 
annetun lain, jolla muutetaan rikkomismenettelyn kohteena olevan kabotaasia koskevan lain 
nro 2932/2001 tiettyjä säännöksiä. Näitä uusia säännöksiä tutkitaan parhaillaan niiden 
ulottuvuuden ja menettelyn seurausten määrittämiseksi.

6. Komission vastaus, saatu 27. heinäkuuta 2007

Komission aiemman tätä vetoomusta koskevan tiedoksiannon jälkeen Kreikan viranomaisille 
jouduttiin menettelyllisistä syistä osoittamaan 4. heinäkuuta 2006 täydentävä perusteltu 
lausunto kiistanalaiseen Kreikan lainsäädäntöön tehtyjen muutosten vuoksi. Kreikan 
viranomaiset vastasivat siihen syyskuussa 2006.

Kesän 2006 kuluessa on annettu presidentin asetuksia useiden Kreikan mantereen ja saarten 
välisten kabotaasilinjojen lippujen hintojen vapauttamiseksi vastaten näin laajasti komission 
esittämään moitteeseen.

Komission suostumuksella komissio ja Kreikan toimivaltaiset viranomaiset ovat olleet 
yhteydessä toisiinsa ja rannikon laivanvarustajiin, jotta löydettäisiin ratkaisu, jossa otettaisiin 
huomioon meriliikenteen kabotaasin vapauttamista koskevan asetuksen (ETY) N:o 3577/92 
mukaisesti Kreikan saarten liikenteen erityisvaatimukset. Yhteydenpitoa on jatkettava, jotta 
                                               
1 Neuvoston direktiivi 98/18/EY, annettu 17. maaliskuuta 1998, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -
määräyksistä (EYVL L 144, 15.5.1998, s. 1).
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ratkaisu saataisiin aikaan pian.

7. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

Kreikkaa vastaan aloitettiin rikkomismenettely sen johdosta, että saariston kabotaasia koskeva 
Kreikan lainsäädäntö ei ole palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta 
meriliikenteeseen jäsenvaltioissa annetun asetuksen N:o 3577/92 mukainen. Kreikalle on 
annettu menettelyn yhteydessä perusteltu lausunto ja sitten menettelyllisistä syistä täydentävä 
perusteltu lausunto.

Komissio katsoi nimittäin, että tietyt järjestelmään – jolle Kreikan viranomaiset alistivat 
toimijat meriliikenteen kabotaasia koskien – liittyvät näkökohdat olivat perusteettomia 
julkisten palvelujen velvoitteisiin nähden, joita viranomaiset voivat lainsäädännön nojalla 
asettaa palvelujen laadun takaamiseksi.

Komission toteuttamien toimien seurauksena on havaittu huomattavaa edistymistä siltä osin, 
että kansallista lainsäädäntöä on mukautettu yhteisön lainsäädännön vaatimuksiin. Sama 
koskee kansallisten meriliikenneviranomaisten vuosittain julkaiseman meriliikenneverkon 
luonnetta, joka on tästä lähtien pelkästään ohjeellinen.

Kreikan viranomaiset ovat myös tehneet merkittäviä muutoksia lippujen hintaseurannan 
ensiarvoisen tärkeällä alalla: lippujen hinnat vapautettiin ensin vuonna 2006 ja sitten 
vuonna 2008 linjoilla, joilla on riittävästi kilpailua.

Jotkin kysymykset ovat vielä ratkaisua vailla, kuten ne, jotka liittyvät miehistöä ja alusten 
sisäistä organisaatiota koskeviin sääntöihin. Kreikan viranomaiset ovat ilmaisseet toiveensa 
päästä toimijoiden kannalta hyväksyttäviin kompromissiratkaisuihin, joissa huomioidaan 
kuitenkin myös tarve taata vähimmäistason laatua vastaavat liikenneyhteydet; ne ovat 
olennaisen tärkeitä saarilla eläville yhteisöille. Yhteyksiä jatketaan tällaisiin ratkaisuihin 
pääsemiseksi. 


