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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0995/2002 af M. Stylianos Zambetakis, græsk statsborger, for den 
græske sammenslutning af ejere af passagerskibe, om Grækenlands 
gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 om cabotagesejlads

Andragende 1821/2009 af Themistoklis Papatheofanous, græsk statsborger, for 
Chambers Group for the Development of Greek Isles (E.O.A.E.N.) om 
problemerne i forbindelse med transport af personer og varer fra og til græske øer

1. Sammendrag af andragende 0995/2002

Andrageren angiver, at Grækenland i medfør af artikel 6 i Rådets forordning (EØF) nr. 
3577/92 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for 
søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads), som trådte i kraft den 1. januar 1993, fik 
forlænget fristen for at gennemføre forordningens bestemmelser til den 1. januar 2004. 
Grækenland har imidlertid gennemført forordningen i den nationale lovgivning med lov nr. 
2932/01 af 27. juni 2001. Inden vedtagelsen af denne nye lov modtog den græske regering en 
skrivelse fra kommissær Loyola de Palacio, som udtrykte sin tilfredshed med, at 
liberaliseringen af skibsfarten i Grækenland således blev fremskyndet, men samtidig anførte, 
at visse bestemmelser i den nye lov rejser visse problemer i forhold til EU-lovgivningen. 
Sammenslutningen af ejere af passagerskibe har rettet henvendelse til Kommissionen og 
anført, at flere bestemmelser i den nye lov var i strid med forordning (EØF) nr. 3577/92. 
Kommissionen gav sammenslutningen medhold, men understregede samtidig, at den græske 
lov ikke kunne betragtes som en overtrædelse af forordning (EØF) nr. 3577/92 før 1. januar 
2004 på grund af den undtagelse, som i sin tid blev tildelt Grækenland. Andrageren mener, at 
Kommissionen indtager et "minimalistisk standpunkt", og at der er uoverensstemmelse 
mellem artikel 6, stk. 3, i forordningen og den tilsvarende betragtning i præamblen.
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Sammendrag af andragende 1821/2009

Andrageren gør rede for de vanskeligheder, de græske øområder står over for i forbindelse 
med transport af personer og varer på grund af uforholdsmæssigt store omkostninger. 
Andrageren understreger, at billetpriserne og transportomkostningerne for varer er steget med 
150 % i løbet af de seneste fem år og er mere end 500 % dyrere end landtransport. 
Andrageren understreger i den forbindelse, at gennemførelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 
3577/92 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for 
søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) stadig er problematisk i Grækenland, og 
henviser især til artikel 4 om kompensation for forpligtelsen til offentlig tjeneste. Andrageren 
anmoder derfor Parlamentet om at træffe foranstaltninger for at søtrafikken til og fra de 
græske øer opretholdes på passende niveau.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragende 0995/2002: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. 
maj 2003).
Andragende 1821/2009: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. 
marts 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. december 2003

"Efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 19921 er der 
sket en gradvis liberalisering af cabotagesejladsen i Fællesskabet. Fra 1. januar 1999 og indtil 
1. januar 2004 var det kun de to cabotageydelser mellem de græske øer, der var beskyttet: fast 
passager- og færgefart og tjenesteydelser, som udføres af skibe på under 650 BT (jf. artikel 6, 
stk. 3, i forordningen). Den 27. juni 2001 offentliggjorde Grækenland lov nr. 2932/2001 om 
liberalisering af disse to tjenesteydelser fra og med 1. november 2002.

Kommissionen og Stylianos Zambetakis (på vegne af den græske sammenslutning af ejere af 
passagerskibe) fastslår, at lov nr. 2932/2001 ikke fuldt ud liberaliserer disse tjenesteydelser.

Stylianos Zambetakis mener derfor, at loven er i strid med Rådets forordning (EØF) nr. 
3577/92 at regne fra dens offentliggørelse, mens Kommissionen mener, at lov nr. 2932/2001, 
hvis den forbliver uændret, ikke er i strid med forordningen før den 1. januar 2004. 
Kommissionens holdning tager udgangspunkt i den meget præcise formulering i artikel 6, stk. 
3, i Rådets forordning (EØF) nr. 3577/922.

Kommissionen finder, at forordningen udtaler sig så præcist om dette spørgsmål, at der ikke 
er plads til fortolkning. Der kan ikke indledes nogen formelle procedurer mod Grækenland før 
i 2004. Det forhold, at de græske myndigheder har givet udtryk for at ville liberalisere de 
pågældende tjenesteydelser inden 2004, ændrer ikke forordningen. Dette punkt er blevet 

                                               
1 EFT L 364 af 12. december 1992, s. 7.
2 I artiklen fastsættes følgende: "Af hensyn til den socioøkonomiske samhørighed forlænges den i stk. 2 nævnte 
undtagelse for Grækenlands vedkommende indtil den 1.1.2004 for så vidt angår fast passager- og færgefart og 
tjenesteydelser, som udføres af skibe på under 650 BT".
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drøftet indgående i forbindelse med overtrædelsesprocedure nr. 2002/44171. De græske 
myndigheder blev inden vedtagelsen af loven informeret om, at projektet ikke overholdt 
forordningen om cabotagesejlads (ved skrivelse fra Loyola de Palacio af 6. juni 2001, og 
citeret af Stylianos Zambetakis).. Grækenland besluttede ikke desto mindre at vedtage teksten, 
som den var. Kommissionen mener, at fællesskabslovgivningen giver hjemmel hertil, indtil 
2004.

Ligeledes ændrer det forhold, at Grækenland i 2000 blev fuldgyldigt medlem af euroområdet, 
og at landet har forbedret sin socioøkonomiske situation i forhold til 1992, ikke ved 
forordningen. Den undtagelse, der blev tildelt Grækenland, tog hensyn til den 
socioøkonomiske samhørighed, men er ikke genstand for socioøkonomiske forhold.

Kommissionens tjenestegrene er ikke desto mindre i kontakt med de græske myndigheder for 
at drøfte de forskellige problemstillinger, der er anført. Efter skrivelsen fra Loyola de Palacio 
blev der fremsendt yderligere en advarsel til de græske myndigheder den 17. december 2001, 
inden klagen fra Stylianos Zambetaki blev modtaget. Der er efterfølgende fremsendt flere 
andre skrivelser, ligesom der er afholdt et møde i Bruxelles for at finde en løsning på 
problemet.

Hvis de græske myndigheder ikke ændrer deres lovgivning inden 1. januar 2004, således at 
den bringes i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, kan Kommissionen indlede en 
overtrædelsesprocedure."

4. Kommissionens svar, modtaget den 7. december 2004

"Efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 19922 skulle 
cabotagesejladsen være blevet liberaliseret inden for Fællesskabet. I medfør af artikel 6, stk. 
3, i forordningen var Grækenland frem til 1. januar 2004 omfattet af en undtagelse fra denne 
forpligtelse, for så vidt angik passager- og færgefart og tjenesteydelser, som udføres af skibe 
på under 650 BT. Den 27. juni 2001 offentliggjorde de græske myndigheder imidlertid lov nr. 
2932/2001 om liberalisering af disse to tjenesteydelser fra og med 1. november 2002.

Stylianos Zambetakis (på vegne af foreningen for kystredere) har ligesom flere andre klaget 
til Kommissionens tjenestegrene og anført, at den græske lov ikke sikrede en fuldstændig 
liberalisering af disse tjenesteydelser. Selv om Kommissionen var enig heri, mente den, at der 
ikke kunne konstateres en overtrædelse af forordning (EØF) nr. 3577/92 at regne fra 
offentliggørelsen af loven, men først fra 1. januar 2004. Hvis loven forblev uændret, ville 
Kommissionen ikke kunne gribe ind for at ændre den frist, der er fastsat i 
fællesskabsforordningen.

Kommissionens tjenestegrene har imidlertid siden 2001 gjort de græske myndigheder 
opmærksom på de forhold, der bevirker, at den nationale lovgivning er i strid med 
forordningen. Da dette ikke førte til en ændring af loven, blev der efter den 1. januar 2004 
indledt en overtrædelsesprocedure og den 5. februar blev der fremsendt en åbningsskrivelse til 

                                               
1 Den Europæiske Ombudsmand har i sin afgørelse af 15.10.2002 fastsat, at Kommissionen ikke har gjort sig 
skyldig i dårlig administration i den foreliggende sag (sag 157/2002/OV).

2 EFT L 364 af 12. december 1992, s. 7.
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Grækenland, hvori Kommissionen fremsætter fire klagepunkter.

- Den græske lov indfører en retlig ramme, som betyder, at alle forhold vedrørende 
søtransport til og fra øerne underlægges forpligtelser til offentlig tjeneste, navnlig for så 
vidt angår ruter, antal afgange og disses varighed (10 måneder pr. år) samt billetpriserne på 
tredje klasse, mens det i forordning (EØF) nr. 3577/92 fastsættes, at der kun kan indføres 
forpligtelser til offentlig tjeneste, hvis disse begrundes for hver enkelt cabotagerute..

- Den græske lov fastsætter, at alle ikke-græske besætningsmedlemmer skal have attesteret 
kendskab til græsk. Selv om værtslandet har ret til at indføre regler, der gælder for 
besætningen om bord på fartøjer, der udfører ø-cabotage, må disse regler ikke være mere 
vidtgående end bestemmelserne i fællesskabslovgivningen, som i foreliggende tilfælde 
(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/25/EF af 4. april 2001 om 
minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv) fastsætter, at kun søfarende, som har 
arbejdsopgaver med relation til passagersikkerhed, skal have et tilfredsstillende kendskab 
til det sprog, der almindeligvis tales af passagererne.

- Den græske lov indfører en maksimumsalder for fartøjer, der benyttes til cabotagesejlads 
(35 år), mens Rådets direktiv 98/18/EF af 17. marts 1998 om sikkerhedsregler og -
standarder for passagerskibe ikke indeholder et sådant krav.

- Endelig pålægger den græske lov rederierne at have en repræsentant og et kontor i 
Grækenland, hvilket er et alt for restriktivt krav.

De græske myndigheder har for nylig bidraget med flere oplysninger som svar på denne 
åbningsskrivelse. Kommissionens tjenestegrene er i gang med at se nærmere på disse 
oplysninger."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 3. juli 2006.

"Som svar på åbningsskrivelsen af 3. februar 2004 har de græske myndigheder påpeget, at 
Grækenlands geografiske forhold nødvendiggør indførelsen af en pålidelig og kontinuerlig 
søtransport, som har overkommelige priser og betjener alle øerne. De græske myndigheder 
har også fremsendt detaljerede oplysninger om indførelsen og driften af "søtransportnettet", 
samt om omfanget af forpligtelserne til offentlig tjeneste. De græske myndigheder har 
ligeledes besvaret de øvrige klagepunkter fra Kommissionen, navnlig vedrørende kravet om, 
at alle sømænd om bord på fartøjer, der driver ø-cabotage, skal have kendskab til græsk, 
kravet om sikkerhedsstillelse fra rederne, kravet om, at alle redere, som ønsker at udøve 
tjenester i Grækenland, skal oprette et kontor i landet samt kravet om en maksimumsalder for 
fartøjer. Hvad angår det sidste punkt, skal der gøres opmærksom på, at Grækenland efter 
modtagelsen af åbningsskrivelsen har gennemført de foranstaltninger, der fastsættes i artikel 
7, stk. 1, i direktiv 98/18 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe1.

Kommissionen har i mellemtiden indledt endnu en overtrædelsesprocedure vedrørende 
Grækenlands anvendelse af forordning (EØF) nr. 3577/92 (procedure nr. 2004/2321), som har 
været genstand for en åbningsskrivelse fremsendt den 19. april 2005. Denne nye 

                                               
1 Rådets direktiv 98/18/EF af 17. marts 1998 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (EFT L 144 
af 15.5.1998, s. 1).
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overtrædelsesprocedure vedrører andre aspekter af den administrative ordning for ø-cabotage 
samt de græske bestemmelser vedrørende bemanding og intern organisation på fartøjer.

De græske myndigheder besvarede denne anden åbningsskrivelse den 1. juli 2005. Da dette 
svar ikke var mere tilfredsstillende end det første, fremsendte Kommissionen den 19. 
december 2005 en begrundet udtalelse til Grækenland.

I december måned fremsendte de græske myndigheder imidlertid til Kommissionen 
bestemmelserne i en lov af 4. november 2005 om ændring af visse bestemmelser i lov nr. 
2932/2001 om cabotage, som er et af stridspunkterne i overtrædelsesproceduren. Disse nye 
oplysninger er i øjeblikket ved at blive undersøgt nærmere med henblik på at fastlægge 
omfanget og konsekvenserne for denne procedure."

6. Kommissionens svar, modtaget den 27. juli 2007

"Efter Kommissionens tidligere meddelelse vedrørende dette andragende blev der af 
proceduremæssige årsager fremsendt en supplerende begrundet udtalelse til Grækenland den 
4. juli 2006 som følge af ændringerne i den omstridte græske lovgivning. De græske 
myndigheder svarede Kommissionen i september 2006.

I løbet af sommeren 2006 blev der fremsat præsidentielle anordninger med henblik på at 
liberalisere billetpriserne på adskillige cabotageruter mellem det græske fastland og de græske 
øer, hvilket i høj grad imødekommer Kommissionens klagepunkter.

Efter at være blevet godkendt af Kommissionen har udbyderne af disse tjenesteydelser og de 
kompetente græske myndigheder samt kystrederne været i kontakt med henblik på at finde en 
løsning, som under overholdelse af forordning (EØF) nr. 3577/92 om fri udveksling af 
tjenesteydelser inden for søtransport gør det muligt at tage højde for de særlige problemer, der 
er i forbindelse med sejlruterne til de græske øer. Disse kontakter skal videreudbygges, så der 
kan findes en løsning inden for den nærmeste fremtid."

7. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008

"Overtrædelsesproceduren er blevet indledt mod Grækenland for overtrædelse af 
lovgivningen om ø-cabotage med hensyn til forordning (EØF) nr. 3577/92 om anvendelse af 
princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne. I 
denne procedure er der blevet sendt en begrundet udtalelse og derefter af proceduremæssige 
årsager en supplerende begrundet udtalelse til Grækenland.

Kommissionen vurderede, at visse aspekter i den ordning, som de græske myndigheder 
anvendte for operatørerne inden for cabotagesejlads, var ubegrundede med hensyn til kravene 
til den offentlige tjeneste, som myndighederne med rette kan pålægge for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet.

Som følge af Kommissionens tiltag er der blevet registreret betydelige fremskridt i 
forbindelse med, at den nationale lovgivning skal bringes i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningens bestemmelser. Dette gælder navnlig for den nu udelukkende 
vejledende karakter af netværket af de linjer, der skal betjenes, og som udgives hvert år af de 
nationale søfartsmyndigheder.
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Det er især det vigtige spørgsmål om priskontrol, som har undergået vigtige ændringer 
foretaget af de græske myndigheder, der i 2006 og derefter i 2008 i store træk har liberaliseret 
de linjer, hvor der er en tilstrækkelig stor konkurrence.

Der skal stadig findes løsninger på andre aspekter, navnlig i forbindelse med regler om udstyr 
og intern organisation af fartøjer. De græske myndigheder har udtrykt ønske om at opnå 
acceptable kompromiser for operatørerne, men tager også højde for nødvendigheden af at 
sikre en minimumsservice af høj kvalitet for de forbindelser, der er af stor betydning for de 
samfund, der fortsat bor på øerne. Udvekslingen fortsætter derfor for at finde frem til sådanne 
løsninger."

8. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009

”Som anført i sin tidligere meddelelse minder Kommissionen om, at hvad angår det centrale 
spørgsmål om kontrol med billetpriserne, har de græske myndigheder ændret ordningen 
væsentligt. De har i store træk liberaliseret de linjer, hvor der er en tilstrækkelig stor 
konkurrence.

Kommissionen anfægter imidlertid ikke, at der med hensyn til de linjer, hvor der ikke 
eksisterer en sådan konkurrence, indføres forpligtelser til offentlig tjeneste med henblik på at 
regulere priserne.

Med hensyn til regler for besætningen har Kommissionen et meget mere begrænset råderum 
til at handle, da anliggender vedrørende bemanding i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning 
nr. 3577/92, for så vidt angår skibe, som udfører ø-cabotage, henhører under værtsstaten (dvs. 
den stat, i hvilken skibet udfører en tjenesteydelse inden for søtransport).

Hvad angår reglerne om den interne organisation af skibe, har de græske myndigheder sendt 
Kommissionen et udkast til en ny præsidentiel anordning, som sigter på at lempe reglerne i 
anordning nr. 101 fra 1999, idet de sidstnævnte kunne anses for at begrænse operatørernes 
frihed unødigt.

Kommissionens tjenestegrene er stadig i kontakt med de græske myndigheder vedrørende de 
nationale lovbestemmelser, som pålægger operatørerne en forpligtelse til at sikre en tjeneste 
hele året, også selv om den minimumsbesejling, som søfartsmyndighederne kræver inden for 
rammerne af den fastsatte årlige vejledende besejlingsplan, allerede er dækket, samt hvis det 
drejer sig om en forbindelse, der ikke er fastsat i planen.

Kommissionen vil fortsat sammen med de græske myndigheder forsøge at finde en passende 
løsning på de påviste problemer, som skal sikre den fulde gennemførelse af forordningen om 
cabotagesejlads og ligeledes tage højde for nødvendigheden af at sikre en minimumsservice af 
høj kvalitet for de forbindelser, der er af stor betydning for øbefolkningerne.”

9. Kommissionens svar på andragende 995/2002 (REV. VI) og 1821/2009 
(NYT), modtaget den 17. februar 2012

”Som følge af den overtrædelsesprocedure, der blev indledt af Kommissionen, som 
regelmæssigt informerede Parlamentet om dette andragende, har de græske myndigheder 
ændret den nationale lovgivning på flere punkter:
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- redernes anmeldelses skal ikke længere godkendes, og den administrative ordning, som 
cabotage nu er underlagt i Grækenland, er tilfredsstillende, taget i betragtning af rammerne 
for de beføjelser, der er givet administrationen med henblik på at ændre disse anmeldelser, 
således som det er fastsat af Den Europæiske Unions Domstol med afgørelsen af 17. 
marts.2011 (sagerne C-128/03 og C-129/03)

- billetpriserne er blevet liberaliseret for så vidt angår alle konkurrerende linjer

- skibenes interne bestemmelser samt kravet om ikke-græske besætningsmedlemmers 
kendskab til græsk er blevet lempet

I betragtning af værtsstatens kompetence med hensyn til besætning til ø-cabotage, som den er 
fastsat i artikel 3, stk. 2 i forordning 3577/92, vil det kun være i tilfælde af uforholdsmæssige 
bestemmelser, at disse kan bestrides, hvorimod de nationale bestemmelser i dette tilfælde kan 
betragtes som begrundede, hvad angår sikkerhedskrav og servicekvalitet om bord. 

Kommission har på denne baggrund ved beslutning af 24. november 2011 henlagt 
overtrædelsesproceduren mod Grækenland.”


