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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) 

för föreningen för passagerarfartygsredare i Grekland, om genomförandet i 
Grekland av rådets förordning (EEG) nr 3577/92 om cabotage

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anger att genom artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 3577/92 om tillämpning 
av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna 
(cabotage), vilken trädde i kraft den 1 januari 1993, utsträcktes Greklands tidsfrist för att 
genomföra förordningens bestämmelser till den 1 januari 2004. Genom lag nr 2932/01 av 
den 27 juni 2001 införlivade Grekland emellertid förordningens bestämmelser i sin nationella 
lagstiftning. Innan den nya lagen antogs, tog den grekiska regeringen emot en skrivelse från 
kommissionsledamot Loyola de Palacio, som uttryckte sin tillfredsställelse över att 
liberaliseringen av sjötransportsektorn i Grekland påskyndades, men samtidigt angav att vissa 
bestämmelser i den nya lagen medförde en del problem i förhållande till aktuell 
EU-lagstiftning. Föreningen för passagerarfartygsredare i Grekland uppvaktade 
kommissionen och angav att flera bestämmelser i den nya lagen stred mot förordning 
nr 3577/92. Kommissionen gav föreningen rätt, men betonade att den grekiska lagen kunde 
anses strida mot förordning nr 3577/92 tidigast från den 1 januari 2004 eftersom Grekland 
tidigare beviljats undantag. Framställaren anser att kommissionen intar en ”minimalistisk 
ståndpunkt” och att det är en skillnad mellan artikel 6.3 i förordningen och motsvarande skäl i 
ingressen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 maj 2003. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 12 december 2003

Efter att rådets förordning nr 3577/92 av den 7 december 19921 trädde i kraft, liberaliserades 
cabotage stegvis inom gemenskapen. Från och med den 1 januari 1999 kommer de 
två cabotagelinjerna mellan grekiska öar att utgöra de enda verksamheter som fortfarande 
skyddas fram till den 1 januari 2004: regelbunden passagerar- och färjetrafik och trafik som 
utförs av fartyg som är mindre än 650 bruttoton (se artikel 6.3 i förordningen). 
Den 27 juni 2001 offentliggjorde Grekland lag 2932/2001 om liberalisering av dessa 
två verksamheter från och med den 1 november 2002.

Kommissionen och Stylianos Zambetakis (för föreningen för passagerarfartygsredare)
erkänner att verksamheterna inte liberaliseras helt genom lag 2932/2001. 

Stylianos Zambetakis anser därför att lagen strider mot rådets förordning nr 3577/92 redan 
när den offentliggörs, medan kommissionen anser att lag 2932/2001 strider mot 
förordningen tidigast från den 1 januari 2004, om den inte ändras. Kommissionens yttrande 
grundas på den mycket exakta formuleringen av artikel 6.3 i rådets förordning 3577/922.

Kommissionen anser att texten i förordningen är så exakt formulerad att den inte kan 
misstolkas. Först 2004 kunde en formell åtgärd vidtas gentemot Grekland. Faktum att 
grekiska myndigheter önskade liberalisera aktuell trafik före 2004 ändrar inte 
förordningen. Frågan diskuterades ingående inom ramen för överträdelseförfarande 
2002/44173. Innan lagen antogs informerades de grekiska myndigheterna om att förslaget inte
följde förordningen om cabotage (skrivelse från Loyola de Palacio av den 6 juni 2001, som 
anges av Stylianos Zambetakis). Grekland beslutade emellertid att anta texten i dess befintliga 
form. Kommissionen anser att Grekland får göra detta fram till 2004 enligt 
gemenskapsrätten. 

Faktum att Grekland blev fullvärdig medlem i Euroområdet 2000 och att landets ekonomiska 
och sociala situation förbättrades jämför med 1992 ändrar inte förordningen. Undantaget som 
då beviljades Grekland grundades på den ekonomiska och sociala sammanhållningen, 
men är inte föremål för något ekonomiskt och socialt villkor.

Kommissionens avdelningar är emellertid i kontakt med grekiska myndigheter för att 
diskutera de olika frågor som tagits upp. Efter Loyola de Palacios skrivelse utfärdades en 
andra varning till de grekiska myndigheterna den 17 december 2001, redan innan 
Stylianos Zambetakis framställning hade tagits emot. Ytterligare flera skrivelser skickades 
sedan och ett sammanträde ägde rum i Bryssel för att finna en lösning.

                                               
1 EGT L 364, 12.12.1992, s. 7
2 I artikeln fastställs att ”Med hänsyn till den ekonomiska och sociala sammanhållningen utsträcks undantagen i 
punkt 2 vad gäller Grekland fram till den 1 januari 2004 för regelbunden passagerar- och färjetrafik och trafik 
som utförs av fartyg som är mindre än 650 bruttoton.”
3 I sitt beslut av den 15 oktober 2002 fastställde Europeiska ombudsmannen att kommissionen inte misskött 
ärendet (beslut 157/2002/OV).
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Om inte de grekiska myndigheterna ändrar sin lagstiftning före den 1 januari 2004 så att den 
överensstämmer med gemenskapens lagstiftning, kan kommissionen vidta åtgärder för att 
inleda ett överträdelseförfarande.

4. Kommissionens svar, mottaget den 27 december 2004

Efter att rådets förordning (EEG) nr 3577/92 av den 7 december 19924 trädde i kraft måste 
cabotagetrafiken inom gemenskapen liberaliseras. Enligt artikel 6.3 i förordningen undantogs 
Grekland fram till den 1 januari 2004 från denna skyldighet vad gäller regelbunden 
passagerar- och färjetrafik och för trafik som utförs av fartyg som är mindre än 650 bruttoton. 
Den 27 juni 2001 offentliggjorde emellertid de grekiska myndigheterna lag nr 2932/2001 
om liberalisering av dessa två verksamheter från och med den 1 november 2002.
Stylianos Zambetakis (på kustredareföreningens vägnar) och även andra aktörer har klagat 
hos kommissionens avdelningar och hävdar att denna trafik inte liberaliserades helt i den 
grekiska lagen. Samtidigt som kommissionen delar denna uppfattning, anser den att 
överträdelse mot förordning nr 3577/92 inte kan åberopas redan när lagen offentliggjordes, 
utan först från den 1 januari 2004 om lagen inte ändrades, eftersom kommissionen inte kan 
ingripa för att ändra den tidsfrist som fastställs i gemenskapens förordning.
Redan 2001 meddelade emellertid kommissionens avdelningar de grekiska myndigheterna om 
skälen till varför den nationella lagstiftningen inte överensstämde med förordningen. Eftersom 
lagen inte ändrades efter detta, inleddes ett överträdelseförfarande efter den 1 januari 2004 
och en formell underrättelse översändes till Grekland den 5 februari 2004. 
Kommissionen hade fyra invändningar: 
– I den grekiska lagen fastställs en rättslig ram enligt vilken all sjötrafik mellan öarna 

kan bli föremål för förpliktelser för allmän trafik, i synnerhet vad gäller rutter, 
turtäthet, deras regelbundenhet (10 månader om året), priser för tredje klassens 
passagerare, men att förpliktelser för allmän trafik enligt förordning nr 3577/92 endast 
kan föreskrivas om de motiveras trafiklinje för trafiklinje.

– I den grekiska lagen föreskrivs att alla icke grekiska besättningsmedlemmar måste 
inneha ett intyg om kunskaper i grekiska, men trots att den mottagande staten har rätt 
att tillämpa sina besättningsregler inom ramen för cabotage mellan öarna, kan dessa regler 
inte sträcka sig längre än vad som fastställs i gemenskapens lagstiftning 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/25/EG av den 4 april 2001 om minimikrav 
på utbildning för sjöfolk), i vilken det föreskrivs att endast sjöfolk som har uppgifter i 
anslutning till passagerarnas säkerhet måste ha tillräckliga kunskaper i det språk som 
dessa vanligtvis talar. 

– I den grekiska lagen fastställs en högsta ålder för de fartyg som används för 
cabotagetrafik (35 år), men ett sådant krav finns inte i direktiv 98/18/EG om 
säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg. 

– I den grekiska lagen fastställs slutligen att redarna ska ha en representant och ett kontor 
i Grekland, vilket utgör ett alltför restriktivt villkor. 

De grekiska myndigheterna besvarade nyligen denna formella underrättelse på flera punkter. 
Dessa utreds för närvarande av kommissionens avdelningar.

                                               
4 EGT L 364, 12.12.1992, s.7
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5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 3 juli 2006

I sitt svar på den formella underrättelsen av den 3 februari 2004 påminde de grekiska 
myndigheterna om att deras lands geografiska utformning kräver ett pålitligt och regelbundet 
sjötransportsystem som har överkomliga fraktsatser och trafikerar samtliga öar. Nämnda 
myndigheter förklarade också närmare hur ”sjötransportnätet” var inrättat och hur det 
fungerar, samt vad som ingår i förpliktelserna för allmän trafik. De grekiska myndigheterna 
besvarade också kommissionens övriga invändningar, i synnerhet kravet att allt sjöfolk 
ombord på fartyg i cabotagetrafik mellan öarna ska ha kunskaper i det grekiska språket, 
garantibeloppen som krävs av redarna, kravet att alla redare som vill driva trafik i Grekland 
måste inrätta ett kontor i landet, samt kravet på fartygens ålder. När det gäller den sistnämnda 
punkten bör påtalas att Grekland efter underrättelsen har vidtagit de åtgärder som anges i 
artikel 7.1 i direktiv 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för 
passagerarfartyg5. 

Under tiden inledde kommissionen ett annat överträdelseförfarande avseende tillämpningen 
av förordning nr 3577/92 i Grekland (förfarande nr 2004/2321) och en formell underrättelse
skickades den 19 april 2005. Denna nya överträdelse avser andra aspekter på förvaltningen av 
cabotagetrafik mellan öarna samt grekiska bestämmelser om besättning och fartygens interna 
organisation. 

De grekiska myndigheterna besvarade denna andra formella underrättelse den 1 juli 2005. Då 
det svaret inte ansågs mer tillfredsställande än det tidigare, skickade kommissionen inom 
ramen för de två förfarandena ett motiverat yttrande till Grekland den 19 december 2005.

I december 2005 skickade emellertid de grekiska myndigheterna också till kommissionen 
bestämmelserna i en lag av den 4 november 2005 om ändring av vissa bestämmelser i 
lag nr 2932/2001 om cabotage, som är ett av föremålen för överträdelseförfarandet. Dessa nya 
bestämmelser utreds för närvarande för att fastställa omfattningen och hur de inverkar på 
förfarandet.

6. Svar från kommissionen, mottaget den 7 juli 2007

Efter kommissionens tidigare meddelande om denna framställning, skickades av 
förfarandemässiga skäl ett kompletterande motiverat yttrande till Grekland den 4 juli 2006, 
med anledning av ändringarna som införlivades i den omtvistade grekiska lagstiftningen. De 
grekiska myndigheterna svarade i september 2006.

Under sommaren 2006 antogs presidentdekret för att liberalisera biljettpriserna på ett antal 
cabotagelinjer mellan Greklands fastland och öarna, och därmed tillmötesgick man i hög grad 
en av kommissionens invändningar.

Med kommissionens tillstånd tog dess avdelningar kontakt med behöriga grekiska 
myndigheter och kustredarna, för att försöka finna en lösning som tog hänsyn till de särskilda 
krav som ställdes på trafiken mellan de grekiska öarna, samtidigt som förordning (EEG) 

                                               
5 Rådets direktiv 98/18/EG av den 17 mars 1998 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för
passagerarfartyg (EGT L 144,15.5.1998, s. 1).
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nr 3577/92 om liberalisering av cabotage beaktades. Diskussionerna ska fortsätta för att inom 
en snar framtid komma fram till en sådan lösning.

7. Svar från kommissionen, mottaget den 21 oktober 2008

Överträdelseförfarandet inleddes mot Grekland för att dess lagstiftning om cabotagetrafik 
mellan öarna inte överensstämde med förordning (EEG) nr 3577/92 om tillämpning av 
principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna 
(cabotage). Under förfarandets gång skickades ett motiverat yttrande, och därefter av 
förfarandemässiga skäl ett kompletterande motiverat yttrande till Grekland. 

Kommissionen ansåg nämligen att vissa aspekter av systemet, som de grekiska 
myndigheterna underkastade operatörerna för cabotagetrafik, inte var motiverade med hänsyn 
till de krav om allmän trafik som myndigheterna rimligen kunde kräva för att säkerställa 
trafikens kvalitet.

Kommissionen vidtog åtgärder och därefter kunde viktiga framsteg göras för att anpassa den 
nationella lagstiftningen till kraven i gemenskapens lagstiftning. Det gäller i synnerhet det 
numera vägledande trafiklinjenätet som offentliggörs varje år av de nationella 
sjöfartsmyndigheterna.

Framför allt genomförde de grekiska myndigheterna också väsentliga ändringar i den mycket 
viktiga frågan om kontroll av biljettpriserna och en omfattande liberalisering av linjer där det 
förekommer tillräcklig konkurrens ägde rum 2006 och sedan 2008.

Lösningar måste fortfarande arbetas fram när det gäller några andra frågor, i synnerhet 
bestämmelser om fartygens besättningar och interna organisation. De grekiska myndigheterna 
önskar nå kompromisser som operatörerna kan acceptera, men samtidigt måste en kvalitativ 
miniminivå upprätthållas på den trafik som är livsnödvändig för de samhällen som lever på 
öarna. Diskussionerna fortsätter för att finna sådana lösningar.


