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Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 995/2002, внесена от Stylianos Zambetakis, с гръцко гражданство, от 
името на Асоциацията на гръцките собственици на пътнически кораби, 
относно въвеждането в Гърция на Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета за 
морския каботаж

Петиция 1821/2009, внесена от Themistoklis Papatheofamous, с гръцко 
гражданство, от името на Групата на камарите за развитие на гръцките 
острови (EOAEN), относно проблеми, свързани с превоза на пътници и 
стоки от и към гръцките острови

1. Резюме на петиция 0995/2002

Вносителят на петицията посочва, че член 6 от Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета 
относно прилагането на принципа за свободно предоставяне на услуги в областта на 
морския превоз в рамките на държавите членки (морски каботаж), в сила от 1 януари 
1993 г., предвижда дерогация за Гърция до 1 януари 2004 г. за прилагането на 
разпоредбите на регламента. Същевременно Гърция въведе разпоредбите на регламента 
в националната си правна система със закон № 2932/01 от 27 юни 2001 г.  Преди 
приемането на този нов закон гръцкото правителство получи писмо от члена на 
Комисията г-жа de Palacio, в което се изразяваше задоволството й предвид 
ускоряването на либерализацията в сектора на морските превози в Гърция, но 
едновременно с това се изтъкваше, че някои от разпоредбите на новия закон повдигат 
въпроси, произтичащи от действащото законодателство в ЕС. Асоциацията на 
собствениците на пътнически кораби се обърна към Комисията и изтъкна, че 
множество разпоредби на новия закон са в противоречие с Регламент № 3577/92. 
Комисията изрази съгласието си с асоциацията, но подчерта, че гръцкият закон ще 
може да бъде разглеждан като нарушение на Регламент № 3577/92 едва след 1 януари 
2004 г. поради предоставената на Гърция дерогация. Вносителят на петицията счита, че 
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позицията на Комисията е „минималистична“ и че има разминаване между член 6,
параграф 3 от Регламента и съответното изложение в преамбюла.

Резюме на петиция 1821/2009

Вносителят на петицията повдига въпроса за трудностите, с които се сблъскват 
гръцките островни региони при превоза на пътници и стоки заради непропорционално 
високите разходи. Вносителят подчертава, че цените на билетите и разходите за 
товарен транспорт са нараснали със 150 % през последните пет години и са с над 500 % 
по-високи от тези при наземния транспорт. С оглед на това вносителят изтъква, че в 
Гърция има постоянни проблеми с прилагането на Регламент (ЕИО) № 3577/92 на 
Съвета относно прилагането на принципа за свободно предоставяне на услуги в 
областта на морския превоз в рамките на държавите членки (морски каботаж), като по-
конкретно споменава член 4 от регламента относно компенсацията за задължението за 
извършване на обществени услуги. Затова вносителят призовава Европейския 
парламент да предприеме мерки, които да гарантират, че морският превоз от и към 
гръцките острови се поддържа на задоволително равнище.

2. Допустимост

Петиция 0995/2002: Обявена за допустима на 5 Май 2003 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
Петиция 1821/2009: Обявена за допустима на 22 март 2010 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 12 декември 2003 г.

След влизането в сила на Регламент № 3577/92 на Съвета от 7 декември 1992 г.1
морският каботаж беше малко по малко либерализиран в рамките на Общността. От 1 
януари 1999 г. до 1 януари 2004 г. под защита остават единствено двата каботажа с 
гръцките острови: редовните услуги по превоз на пътници и фериботните услуги, както 
и услугите, предоставяни от плавателни съдове с водоизместимост по-малко от 650 
бруто регистър тона (вж. член 6, параграф 3 от Регламента). На 27 юни 2001 г. Гърция 
обнародва закон № 2932/2001 за либерализация на тези две услуги, считано от 1 
ноември 2002 г.

Комисията и г-н Zambetakis (от името на Асоциацията на гръцките собственици на 
пътнически кораби) признават, че закон 2932/2001 не либерализира напълно тези 
услуги.

Г-н Zambetakis счита съответно, че законът нарушава Регламент № 3577/92 на Съвета 
още с обнародването си, докато според Комисията закон № 2932/2001 ще наруши 
Регламента едва считано от 1 януари 2004 г., ако остане непроменен. Становището на 
Комисията се основава на точното определение в член 6, параграф 3 от Регламент № 
3577/92 на Съвета2.
                                               
1 ОВ L 364, 12.12.1992 г., стр. 7.
2 Член 6 предвижда: „По причини на социално-икономическа кохезия, предвидената в параграф 2 
дерогация се разпростира по отношение на Гърция до 1 януари 2004 г. за редовните услуги по превоз на 
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Според Комисията текстът на Регламента е толкова ясен, че не подлежи на тълкуване. 
Трябва да се изчака 2004 г., за да може да се предприемат официални действия срещу 
Гърция. Самият факт, че гръцките власти са изразили желанието си да либерализират 
въпросните услуги преди 2004 г., не води до промяна в Регламента. Този въпрос беше 
подробно разискван в рамките на процедура за нарушение № 2002/44171. Гръцките 
власти бяха уведомени преди приемането на закона, че проектът не спазва Регламента 
относно каботажа (писмо на г-жа de Palacio от 6 юни 2001 г., цитирано от г-н 
Zambetakis). Въпреки това Гърция реши да утвърди текста, без да го променя. 
Комисията счита, че до 2004 г. правото на ЕС й го позволява.

Освен това фактът, че Гърция стана пълноправен член на еврозоната през 2000 г. и че 
подобри социално-икономическото си състояние в сравнение с 1992 г., не променя 
Регламента. Предоставената тогава отсрочка за Гърция се основаваше на съображения, 
отнасящи се до социално-икономическото сближаване, но не е обект на каквото и да 
било социално-икономическо условие.

При все това службите на Комисията поддържат връзка с гръцките власти с цел 
обсъждане на повдигнатите въпроси. Вследствие на писмото на г-жа de Palacio и преди 
още да бъде получена жалбата на г-н Zambetakis, на 17 декември 2001 г. на гръцките 
власти беше изпратено второ предупреждение. По-късно бяха изпратени още много 
други писма, а в Брюксел се проведе заседание с цел разрешаване на въпроса.

Ако гръцките власти не променят законодателството си преди 1 януари 2004 г., така че 
то да бъде съвместимо с европейското законодателство, Комисията ще може да 
предприеме мерки за започването на процедура за нарушение.

4. Отговор от Комисията, получен на 7 декември 2004 г.

След влизането в сила на Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета от 7 декември 1992 г.2, 
услугите, свързани с морския каботаж трябваше да бъдат либерализирани в рамките на 
Общността. При все това по силата на член 6, параграф 3 от Регламента Гърция се 
възползва от дерогация до 1 януари 2004 г. за редовните услуги по превоз на пътници и 
фериботните услуги, както и за услугите, предоставяни от плавателни съдове с 
водоизместимост по-малко от 650 бруто регистър тона. При все това на 27 юни 2001 г. 
гръцките власти обнародваха закон № 2932/2001 за либерализация на тези две услуги, 
считано от 1 ноември 2002 г.
Г-н Zambetakis (от името на Съюза на собствениците на кораби за крайбрежно 
плаване), както и други заинтересовани, подадоха жалби пред службите на Комисията, 
като изтъкнаха, че гръцкият закон не либерализира напълно тези услуги. Макар да 
споделя същото мнение, Комисията счете, че не може да възникне нарушение на 
Регламент № 3577/92 с обнародването на закона, а едва считано от 1 януари 2004 г., ако 

                                                                                                                                                  
пътници и фериботните услуги, както и за услугите, предоставяни от плавателни съдове с 
водоизместимост по-малко от 650 бруто регистър тона.“
1 Европейският омбудсман заяви в решението си от 15 октомври 2002 г., че Комисията не е допуснала 
лоша администрация по въпроса (досие 157/2002/OV).
2 ОВ L 364, 12.02.1992 г., стр.7
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въпросният закон остане непроменен, като самата му поява не променя определения в 
Регламента срок.
Същевременно службите на Комисията уведомиха още през 2001 г. гръцките власти за 
причините, поради които националното законодателство не съответства на Регламента. 
Тъй като законът не беше променен впоследствие, след 1 януари 2004 г. беше започната 
процедура за нарушение и на 5 февруари 2004 г .  на Гърция беше отправено 
предупреждение. Комисията изтъкна четири възражения:
- Гръцкият закон установява рамка, поради която всички морски връзки с островите 

биха могли да се окажат задължени да предоставят и обществена услуга, по-точно по 
отношение на маршрути, честота на обслужване, продължителност на обслужване 
(10 месеца в годината), цени на билетите за пътници трета класа; докато съгласно 
Регламент № 3577/92 задължения за обществена услуга могат да бъдат наложени 
само ако са аргументирани за всяка една линия.

- Гръцкият закон налага на всички чуждестранни членове на екипажите да 
притежават сертификат за владеене на гръцки език, докато макар държавата 
домакин да има правото да налага такива правила спрямо екипажа при каботажното 
обслужване на островите, те не могат да излизат извън пределите на установеното 
от европейското законодателство (Директива 2001/25/ЕО на Европейския парламент 
и Съвета от 4 април 2001 г. относно минималната степен на обучение на морските 
лица), което предвижда именно, че само моряците, натоварени със задачи, касаещи 
сигурността на пътниците, трябва да притежават достатъчни познания по обичайно 
говорения от тях език.

- Гръцкият закон налага максимална възраст на използваните за каботажен превоз 
кораби (35 години), докато подобно изискване не се предвижда в Директива 
98/18/EО за правилата за безопасност за корабите, превозващи пътници.

- Гръцкият закон налага на собствениците на пътнически кораби да разполагат с 
представител и с офис в Гърция, което е прекалено ограничително.

Неотдавна гръцките власти представиха множество уточнения в отговор на 
предупреждението. В момента службите на Комисията ги анализират.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 3 юли 2006 г.

В отговор на предупреждението от 3 февруари 2004 г. гръцките власти припомниха, че 
географските очертания на тяхната държава налагат изграждането на служби за 
надежден, постоянен, на достъпни цени и обслужващ всички острови морски 
транспорт.  Въпросните власти уточниха също така подробности относно изграждането 
и работата на „мрежата“ за морски транспорт, както и относно задълженията за 
обществена услуга. Гръцките власти отговориха и на останалите възражения на 
Комисията, по-точно относно изискването за познания по гръцки език от страна на 
всички моряци на борда на кораби, изпълняващи островен каботаж; гаранциите, които 
собствениците на пътнически кораби трябва да осигурят; необходимостта всеки 
корабособственик, който желае да предоставя услуги в страната, да поддържа офис в 
Гърция; както и относно изискването за възрастта на корабите. По последната точка 
трябва да се отбележи, че вследствие на изпратеното предупреждение Гърция изпълни 
стъпките, предвидени в член 7, параграф 1 от Директива 98/18 относно безопасността 
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на корабите, превозващи пътници1.

Междувременно Комисията започна нова процедура за нарушение, свързана с 
прилагането от страна на Гърция на Регламент № 3577/92 (процедура № 2004/2321), за 
което бе изпратено предупреждение на 19 април 2005 г. Новото нарушение касае други 
особености на административния режим на островния каботаж, както и гръцките 
разпоредби относно екипажа и вътрешния ред на корабите.

Гръцките власти отговориха на второто предупреждение на 1 юли 2005 г. Тъй като и 
този отговор не бе счетен за задоволителен, на 19 декември 2005 г. Комисията изпрати 
на Гърция мотивирано становище по двете процедури.

През декември 2005 г. Комисията получи все пак от гръцките власти разпоредбите на 
закон от 4 ноември 2005 г., който прави известни промени в разпоредбите на закон 
№ 2932/2001 за каботажа, един от обектите на процедурата за нарушение. Новите 
разпоредби се проучват с цел определяне на влиянието и последиците спрямо 
процедурата.

6. Отговор от Комисията, получен на 27 юли 2007 г.

След предходното уведомление на Комисията относно петицията по процедурни 
причини и в резултат на въведените промени в спорното гръцко законодателство на 4 
юли 2006 г. се наложи да бъде изпратено допълнително мотивирано становище до 
Гърция.  Гръцките власти отговориха през септември 2006 г.

През лятото на 2006 г. с президентски декрети бяха либерализирани цените на билетите 
на много от каботажните линии между континентална Гърция и островите, като по този 
начин едно от възраженията на Комисията беше до голяма степен удовлетворено.

След разрешение на Комисията беше установена връзка между нейните служби и 
компетентните гръцки власти, както и със собствениците на кораби за крайбрежно 
плаване, с цел да се постигне решение, което да позволи, спазвайки Регламент (ЕИО) 
№ 3577/92 за либерализация на услугите, свързани с морския каботаж, да се вземат 
предвид специфичните ограничения при обслужването на гръцките острови. 
Съвместната работа трябва да продължи с цел скорошно намиране на окончателно 
решение.

7. Отговор от Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Срещу Гърция бе инициирана процедура за нарушение поради несъответствие на 
нейното законодателство в областта на морския каботаж с островите спрямо Регламент 
(ЕИО) № 3577/92 относно прилагането на принципа за свободно предоставяне на 
услуги в областта на морския превоз в рамките на държавите членки. В рамките на тази 
процедура на Гърция беше изпратено мотивирано становище, а впоследствие поради 
съображения от процедурен характер и допълнително мотивирано становище.

                                               
1 Директива 98/18/EО на Съвета от 17 март 1998 г. за правилата и стандартите за безопасност на 
пътническите кораби (ОВ L 144, 15.5.1998 г., стр. 1).
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В действителност Комисията счете, че някои аспекти от режима, на който гръцките 
власти са подлагали операторите по морски каботаж, са били неоснователни предвид 
изискванията за сектора на обществените услуги, каквито властите могат основателно 
да налагат, за да осигурят качеството на услугата.

Вследствие на предприетите действия от страна на Комисията е констатиран съществен 
напредък в посоката на съобразяване на националното законодателство с изискванията 
на общностното право. Това се отнася най-вече за занапред чисто индикативния 
характер на мрежата от обслужвани линии, публикувана всяка година от националните 
морски власти.

Също така от страна на гръцките власти бяха направени важни промени по отношение 
на основния въпрос за контрол на цената на билетите, които през 2006 г., а 
впоследствие и през 2008 г. до голяма степен либерализираха линиите, по които е 
налице достатъчно ниво на конкуренция.

Остава да бъдат намерени решения по отношение на няколко други аспекта, касаещи 
най-вече правилата за екипажа и вътрешната организация на корабите. Гръцките власти 
изразиха своето желание да постигнат приемливи компромиси за операторите, които 
обаче се съобразяват и с необходимостта да се осигури минимално качество на 
обслужване за основни дестинации за общностите, които продължават да живеят на 
островите.  Контактите продължават да се осъществяват с цел намирането на такива 
решения.

8. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Както посочи в предишното си съобщение, Комисията припомня, че що се отнася до 
основния въпрос за контрола на цената на билетите, от страна на гръцките власти бяха 
направени важни промени. Те също така до голяма степен либерализираха линиите, по 
които е налице достатъчно ниво на конкуренция.

Разбира се, по отношение на линиите, по които не е налице такава конкуренция, 
Комисията не оспорва налагането на задължения за обществена услуга с цел да се 
регулират цените.

По въпроса за правилата за екипажа Комисията разполага с много по-ограничена 
свобода на действие, тъй като по силата на член 3, параграф 2 от Регламент № 3577/92, 
за плавателни съдове, които извършват островен каботаж, тези въпроси са от 
компетенциите на приемащата държава (тоест държавата, в която плавателният съд 
извършва морска транспортна услуга).

Що се отнася до правилата за вътрешния ред на плавателните съдове, гръцките власти 
представиха на Комисията проект на нов президентски указ, който цели да смекчи 
правилата, посочени в указ №°101 от 1999 г., тъй като те могат да се разглеждат като 
прекомерно ограничаващи свободата на операторите.

Накрая, службите на Комисията все още поддържат контакти с гръцките власти по 
въпроса за националните законови разпоредби, които налагат на операторите 



CM\894767BG.doc 7/7 PE339.437v07-00

BG

задължението да предоставят услуга през цялата година, дори в случаите, когато 
минималното обслужване, изисквано от националните морски органи в рамките на 
ежегодно определяната индикативна мрежа, вече е изпълнено, както и в случаите, 
когато става въпрос за обслужване, което не е предвидено в тази мрежа.

В заключение, Комисията продължава да търси заедно с гръцките власти адекватно 
решение на установените проблеми, което да гарантира пълно прилагане на регламента 
относно каботажа, като същевременно отчита необходимостта от осигуряване на 
минимална услуга с високо качество за жизненоважното обслужване на населението на 
островите.

9. Отговор от Комисията (REV. VI), получен на 17 февруари 2012 г.

Петиции 0995/2002 и 1821/2009

Вследствие на процедурата за нарушение, започната от Комисията, която информира 
редовно Европейския парламент във връзка с настоящата петиция, гръцките власти 
измениха националното законодателство в няколко аспекта:

- декларациите на собствениците на кораби вече не се приемат; административния 
режим, на който занапред ще бъде подложен каботажът в Гърция, понастоящем е 
задоволителен, като се има предвид интегрирането на предоставените на 
администрацията правомощия за изменение на тези декларации, и както посочи Съдът 
на Европейския съюз в своето решение от 17 март 2011 г. (дело C-128/10 и C-129/10);
- бяха либерализирани цените на билетите на всички конкурентни линии;

- бяха смекчени вътрешните правила на корабите и изискването за владеене на гръцки 
език от чуждестранните членове на екипажите.

Като се има предвид компетентността на приемащата държава в областта на наемането 
на екипаж за островния каботаж, която произтича от член 3, параграф 2 от Регламент № 
3577/92, правилата биха могли да бъдат оспорени единствено ако са 
непропорционални, докато в този случай националните правила биха могли да се 
считат за оправдани с оглед на изискванията за безопасност и качество на обслужване 
на борда.

При тези обстоятелства Комисията приключи процедурата за нарушение срещу Гърция 
с решение от 24 ноември 2011 г.


