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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Stylianos Zambetakis, görög állampolgár által a személyszállítóhajó-tulajdonosok görög 
egyesülete nevében benyújtott, 995/2002. számú petíció a tengeri kabotázsról szóló 
3577/92/EGK tanácsi rendelet Görögországban történő végrehajtásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója közli, hogy az 1993. január 1-jén hatályba lépett, a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő 
alkalmazásáról szóló 3577/92/EGK tanácsi rendelet 6. cikke határidőt – 2004. január 1. –
engedélyezett Görögország számára a rendelet rendelkezéseinek végrehajtása érdekében. 
Görögország azonban a rendelet rendelkezéseit már a 2001. június 27-i 2932/01 törvénnyel 
átültette a nemzeti joganyagába. Ezen új törvény elfogadása előtt a görög kormány levelet 
kapott De Palacio biztos asszonytól, aki kifejezte elégedettségét a görögországi tengeri 
közlekedési ágazat liberalizációjának felgyorsítása miatt, ám ugyanakkor azt is jelezte, hogy 
az új törvény egyes rendelkezései felvetnek néhány problémát az EU hatályos joganyaga 
szempontjából. A hajótulajdonosok egyesülete a Bizottsághoz fordult, és felhívta a figyelmet 
arra, hogy az új törvény több rendelkezése ellentétes a 3577/92 rendelettel. A Bizottság igazat 
adott az egyesületnek, de hangsúlyozta, hogy a görög törvény csak 2004. január 1-jétől 
tekinthető a 3577/92 rendelet megsértésének, mivel Görögország annak idején eltérésben 
részesült. A petíció benyújtója szerint a Bizottság „minimalista álláspontra” helyezkedik, és 
eltérés van a rendelet 6. cikkének (3) bekezdése és a megfelelő preambulumbekezdés között.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2003. május 5. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz:  2003. december 12.
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Az 1992. december 7-i 3577/92 tanácsi rendelet1 hatálybalépése után a tengeri kabotázst a 
Közösségen belül lassan liberalizálták. 1999. január 1-jétől 2004. január 1-jéig védelemben 
már csupán a görög szigetekkel összeköttetést biztosító két kereskedelmi szolgáltatás
részesül: a menetrend szerinti utasszállító szolgáltatást nyújtó hajók és a 650 bruttó 
űrtartalomnál kisebb, kompszolgáltatást nyújtó hajók [lásd a rendelet 6. cikkének (3) 
bekezdését]. 2001. június 27-én Görögország kihirdette a 2931/2001 törvényt, amely 
2002. november 1-jei hatállyal liberalizálta e két szolgáltatást.

Az Európai Bizottság és Zambetakis úr (a görög hajótulajdonosok egyesülete nevében) 
elismeri, hogy a 2932/2001 törvény nem liberalizálja teljes mértékben e szolgáltatásokat.

Zambetakis úr azonban úgy véli, hogy a törvény már kihirdetése pillanatában megsértette a 
3577/92 tanácsi rendeletet, míg a Bizottság véleménye szerint a 2932/2001 törvény – ha 
változatlan marad – csak 2004. január 1-jétől kerül ellentétbe a rendelettel. A Bizottság 
véleménye a 3577/92 tanácsi rendelet 6. cikke (3) bekezdésének igen pontos 
megfogalmazásán2 alapszik.

A Bizottság szerint a rendelet szövege olyan pontosan fogalmaz a kérdésben, hogy nem hagy 
lehetőséget értelmezésre. 2004-ig kellett várni ahhoz, hogy hivatalosan lehessen fellépni 
Görögország ellen. Önmagában az, hogy a görög hatóságok kifejezték szándékukat a 
kérdéses szolgáltatások 2004 előtt végrehajtandó liberalizálására, nem módosítja a 
rendeletet. Ez a kérdést kellő mélységben megvitatták a 2002/4417. sz. jogsértési eljárás3

keretében. A görög hatóságok a törvény elfogadása előtt tájékoztatást kaptak arról, hogy a 
tervezet ellentétes a tengeri kabotázsról szóló rendelettel (De Palacio asszony Zambetakis úr 
által idézett, 2001. június 6-án keltezett levele útján). Görögország ennek ellenére a 
változatlan törvényszöveg elfogadása mellett döntött. A Bizottság szerint erre a közösségi 
jog 2004-ig fel is jogosítja.

Ugyanígy az a tény, hogy Görögország 2000-ben az euroövezet teljes jogú tagja lett, és 1992-
höz képest szociális és gazdasági helyzete is javult, nem módosítja a rendeletet. Görögország 
annak idején az eltérést a társadalmi-gazdasági kohézió érdekében, de bárminemű 
szociális és gazdasági feltétel kikötése nélkül kapta meg.

Mindazonáltal a Bizottság szervezeti egységei kapcsolatban vannak a görög hatóságokkal a 
felmerült különböző kérdések megvitatása érdekében. De Palacio asszony levelét követően 
2001. december 17-én – még Zambetakis úr panaszának kézhezvétele előtt – egy 
második figyelmeztetést intéztek a görög hatóságokhoz. A továbbiakban több más levelet 
is küldtek, és egy értekezlet is szerveztek Brüsszelben a kérdés rendezése érdekében.

Ha a görög hatóságok 2004. január 1-jéig nem módosítják jogszabályaikat annak érdekében, 
hogy azok összhangba kerüljenek a közösségi joganyaggal, a Bizottság megteheti az 
                                               
1 HL L 364., 1992. december 12., 7. o.
2 A cikk úgy rendelkezik, hogy: „A társadalmi-gazdasági kohézió miatt a (2) bekezdés szerinti eltérés 
Görögországban a menetrend szerinti utasszállító szolgáltatást nyújtó hajók és a 650 bruttó űrtartalomnál kisebb, 
kompszolgáltatást nyújtó hajók esetében meghosszabbítható 2004. január 1-jéig.”
3 Az európai ombudsman 2002. október 15-i határozatában kijelentette, hogy a Bizottság az adott esetben 
semmilyen hivatali visszaélésben sem vétkes. (157/2002/OV ügyirat).
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intézkedéseket a jogsértési eljárás megindításához.

4.  A Bizottságtól kapott válasz:  2004. december 7.

Az 1992. december 7-i 3577/92 tanácsi rendelet1 hatálybalépése után a tengeri kabotázs 
szolgáltatásokat a Közösségen belül liberalizálni kellett. A rendelet 6. cikkének (3) 
bekezdése értelmében Görögország 2004. január 1-jéig mégis eltérésben részesült a 
menetrend szerinti utasszállító szolgáltatást nyújtó hajókat és a 650 bruttó űrtartalomnál 
kisebb, kompszolgáltatást nyújtó hajókat illető kötelezettsége tekintetében. 2001. június 27-
én a görög hatóságok azonban kihirdették a 2932/20011 törvényt, amely 2002. november 
1-jei hatállyal liberalizálta e két szolgáltatást.
Zambetakis úr (a part menti hajókat üzemeltetők szövetsége nevében) – másokhoz 
hasonlóan – panaszokat nyújtott be a Bizottság szervezeti egységeinél azzal érvelve, hogy a 
görög törvény nem liberalizálta teljes mértékben ezeket a szolgáltatásokat. A Bizottság 
elfogadta ugyan az érvelést, de véleménye szerint a 3577/92 rendelet megsértése nem 
állapítható meg a törvény kihirdetésének pillanatától kezdve, hanem csak – feltéve, hogy a 
törvény változatlan marad – 2004. január 1-jétől, mivel a törvény nem módosíthatja a 
közösségi rendelettel megállapított határidőt.
A Bizottság szervezeti egységei mindazonáltal már 2001-től tájékoztatták a görög hatóságokat 
azokról az okokról, amelyek miatt nemzeti jogszabályaik nincsenek összhangban a 
rendelettel. Mivel a törvényt nem módosították, 2004. január 1. után jogsértési eljárás indult, 
és 2004. február 5-én Görögország felszólító levelet kapott. A Bizottság négy kifogást 
talált megalapozottnak:
- A görög törvény olyan szabályozási keretet alkotott, amelynek alapján a szigetekkel 

fenntartott mindennemű tengeri kapcsolat közszolgáltatási kötelezettségnek 
minősülhet, nevezetesen az útvonalak, a szolgáltatás gyakorisága, ezek időtartama (évi tíz 
hónap) és a harmadosztályon utazók által fizetendő díj tekintetében, holott a 3577/92 
rendelet szerint közszolgáltatási kötelezettségek csak egyes útvonalakra, külön-külön 
megindokolva róhatók ki.

- A görög törvény a hajók személyzetének minden egyes nem görög tagjától 
megköveteli, hogy rendelkezzék a görög nyelv ismeretét igazoló igazolással, annak 
ellenére, hogy – bár a fogadó államnak jogában áll a szigetekkel folytatott part menti 
hajózás esetében a személyzetre vonatkozóan szabályokat megállapítani –, ezek a 
szabályok nem lehetnek szigorúabbak a közösségi jogszabálynál, amely (a tengerészek 
képzésének minimumszintjéről szóló, 2001. április 4-i 2001/25/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv) ebben esetben azt írja elő, hogy csak az utasbiztonsággal kapcsolatos 
feladatokat ellátó tengerészeknek kell az utasok által általában beszélt nyelvet megfelelő 
mértékben ismerniük.

- A görög törvény megszabja a part menti hajózáshoz igénybe vett hajók maximális 
életkorát (35 év), bár a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és 
követelményekről szóló 98/18/EK irányelv nem tartalmaz ilyen követelményt.

- A görög törvény végül megköveteli a hajó üzemeltetőjétől, hogy Görögországban
képviselővel és irodával is rendelkezzen, ami túlságosan szigorú követelmény.

                                               
1 HL L 364., 1992. december 12., 7. o.
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Erre a felszólításra a görög hatóságoktól nemrég érkezett válasz, amelyet jelenleg a Bizottság 
szervezeti egységei vizsgálnak.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. július 3.

A 2004. február 3-i felszólításra válaszolva a görög hatóságok emlékeztetnek arra, hogy 
hazájuk földrajzi elhelyezkedése szükségessé teszi egy megbízható, folyamatos, elérhető árú 
és valamennyi szigetet kiszolgáló tengeri közlekedési szolgáltatás megvalósítását. Az említett 
hatóságok pontosítást is adtak a tengeri szállítási „hálózat” megvalósításáról és működéséről, 
valamint a közszolgáltatási kötelezettségek köréről. A görög hatóságok a Bizottság többi 
kifogására is válaszoltak, nevezetesen a szigetek közötti kabotázs szolgáltatást ellátó hajókon 
valamennyi tengerésztől megkövetelt görögnyelvtudás követelményét, a hajótulajdonosok 
biztosíték letétbe helyezésére vonatkozó kötelezettségét illetően, annak szükségességét 
illetően, hogy az ezen országban szolgáltatást nyújtani szándékozó valamennyi 
hajótulajdonosnak rendelkeznie kell görögországi irodával, továbbá a hajók életkorára 
vonatkozó kötelezettséget illetően. Ezen utolsó pontra vonatkozóan meg kell jegyezni, hogy a 
felszólítás elküldését követően Görögország megtette a személyhajókra vonatkozó biztonsági 
szabályokról és követelményekről szóló 98/18 irányelv1 7. cikkének (1) bekezdésében előírt 
intézkedéseket.

Időközben a Bizottság egy másik jogsértési eljárást indított a 3577/92/EGK rendelet 
Görögországban történő végrehajtásáról (2004/2321. sz. eljárás), amelyre vonatkozóan 2005. 
április 19-én küldött felszólítást. Ez az új jogsértés a szigetek közötti kabotázs igazgatási 
rendszerének más aspektusait, valamint a hajók legénységére és belső szervezetére vonatkozó 
görög szabályozást érinti.

A görög hatóságok e második felszólításra 2005. július 1-jén válaszoltak. Mivel e választ az 
előzőnél is elégtelenebbnek ítélte, a Bizottság a két eljárásban 2005. december 19-én 
indokolással ellátott véleményt küldött Görögországnak.

A görög hatóságok mindeközben 2005 decemberében megküldték a Bizottságnak a 
kabotázsról szóló 2932/2001 törvény egyes rendelkezéseit – amelyek a jogsértési eljárás egyik 
tárgyát képezik – módosító 2005/11/4-i törvény rendelkezéseit. Ezeket az új rendelkezéseket 
most elemzik annak érdekében, hogy meghatározzák a hatókörüket, valamint az ezen eljárásra 
gyakorolt következményeiket.

6. A Bizottságtól kapott válasz:  2007. július 27.

A Bizottság e petícióra vonatkozó előző közleménye után eljárási okokból egy kiegészítő, 
indokolással alátámasztott véleményt kellett adni Görögországnak 2006. július 4-én a vitatott 
görög jogszabályon végrehajtott módosításokat követően. A görög hatóságok erre 2006 
szeptemberében válaszoltak.

2006 nyarán elnöki rendeleteket hoztak Görögország szárazföldi része és a szigetek közötti 

                                               
1 A Tanács 1998. március 17-i, 98/18/EK irányelve a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és 
követelményekről (HL L 144., 1998/05/15., 1. o.)
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számos kabotázs útvonalra vonatkozó jegyek árának liberalizálása érdekében, ezáltal nagy 
mértékben választ adva a Bizottság által tett panaszok egyikére.

A Bizottság engedélye után kapcsolatot tartottak fenn a Bizottság szervezeti egységei és az 
illetékes görög hatóságok, valamint a partmenti szállítók között egy olyan megoldás
feltételeinek megtalálása érdekében, amely a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a 
tagállamokon belüli tengeri szállításra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról szóló 
3577/92/EGK rendelet tiszteletben tartása mellett lehetővé teszi a görögországi szigetek 
sajátos közlekedési korlátainak figyelembevételét. Ezeket a kapcsolatokat fenn kell tartani egy 
ilyen megoldás közeljövőben történő véglegesítése érdekében.

7. A Bizottságtól kapott válasz:  2008. október 21.

Jogsértési eljárást indítottak Görögország ellen, mivel a szigetekkel folytatott kabotázsra 
vonatkozó jogszabálya nem felel meg a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a 
tagállamokon belüli tengeri szállításra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról szóló 
3577/92/EGK rendeletnek. Ebben az eljárásban egy indokolással ellátott véleményt, majd 
eljárási okok miatt egy indokolással ellátott kiegészítő véleményt küldtek Görögországnak.

A Bizottság ugyanis úgy vélte, hogy egyes szempontjai annak a rendszernek, amelynek a 
görög hatóságok a tengeri kabotázs szereplőit alávetették, indokolatlanok azon közszolgálati 
kötelezettségek tekintetében, amelyeket a hatóságok jogszerűen írhatnak elő a szolgáltatás 
minőségének biztosítása érdekében.

A Bizottság által megtett lépések nyomán jelentős haladás történt abban, hogy a nemzeti jogot 
összhangba hozzák a közösségi jog követelményeivel. Különösen igaz ez az ellátandó 
útvonalak hálózatának a nemzeti tengerészeti hatóságok által közzétett, pusztán tájékoztató 
jellegére.

Főleg a jegyárak ellenőrzésének nagyon lényeges kérdésére vonatkozóan hoztak a görög 
hatóságok jelentős módosításokat, ami 2006-ban, majd 2008-ban nagyban liberalizálta azokat 
a vonalakat, ahol elegendő verseny folyik.

Néhány más szempontra még megoldást kell találni, különösen a hajók személyzetére és belső 
szervezetére vonatkozó szabályokat illetően. A görög hatóságok kifejezték azon óhajukat, 
hogy a szereplők számára elfogadható kompromisszumokra jussanak, amelyek annak 
szükségességét is figyelembe veszik, hogy egy minimális minőségi szolgáltatást biztosítsanak 
a továbbra is a szigeteken élő közösségek számára feltétlenül szükséges ellátásokat illetően. 
Továbbra is tartják a kapcsolatot annak érdekében, hogy ilyen megoldásokat találjanak.
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