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Peticijų komitetas

17.3.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 995/2002 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3577/92 dėl jūrų 
kabotažo įgyvendinimo Graikijoje, kurią pateikė Graikijos pilietis Stylianos 
Zambetakis Graikijos keleivinių laivų savininkų asociacijos vardu

Peticija Nr. 1821/2009 dėl problemų, kurių kilo vežant keleivius ir krovinius į 
Graikijos salas ir iš jų, kurią pateikė Graikijos pilietis Themistoklis 
Papatheofanous Graikijos salų plėtros kolegijos grupės (EOAEN) vardu

1. Peticijos Nr. 0995/2002 santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad 1993 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 3577/92, taikančio laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų 
kabotažas), 6 straipsnyje Graikijai nustatytas terminas reglamento nuostatoms įgyvendinti –
2004 m. sausio 1 d. Tačiau Graikija reglamento nuostatas į savo nacionalinę teisę perkėlė 
2001 m. birželio 27 d. Įstatymu Nr. 2932/01. Prieš priimant šį naująjį įstatymą, Graikijos 
vyriausybė gavo Komisijos narės L. de Palacio laišką – ji reiškė savo pasitenkinimą dėl šio 
spartaus jūrų transporto sektoriaus liberalizavimo Graikijoje, bet kartu nurodė, kad tam tikros 
naujojo įstatymo nuostatos kelia problemų atsižvelgiant į galiojančius ES teisės aktus. 
Garlaivių savininkų asociacija kreipėsi į Komisiją nurodydama, kad kelios naujojo įstatymo 
nuostatos prieštarauja Reglamentui (EEB) Nr. 3577/92. Komisija pritarė asociacijai, bet 
pabrėžė, kad dėl Graikijai savo laiku suteiktos išimties gali būti laikoma, jog Graikijos 
įstatymu Reglamentas (EEB) Nr. 3577/92 pažeidžiamas tik nuo 2004 m. sausio 1 d. Peticijos 
pateikėjas mano, kad Komisija renkasi „nuosaikiausią požiūrį“ ir kad reglamento 6 straipsnio 
3 dalis nesutampa su atitinkama įžangos konstatuojamąja dalimi. 

Peticijos Nr. 1821/2009 santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo sunkumus, kurių dėl neproporcingai didelių išlaidų kyla Graikijos 
salų regionams dėl keleivių ir krovinių vežimo. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad per 
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pastaruosius penkerius metus bilietų kainos ir krovinių vežimo išlaidos padidėjo 150 proc. ir 
kainuoja 500 proc. daugiau nei vežimas sausumos transporto priemonėmis. Peticijos 
pateikėjas nurodo, kad nuolat kyla problemų dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3577/92, 
taikančio laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas), 
įgyvendinimo Graikijoje ir konkrečiai nurodo reglamento 4 straipsnį dėl kompensacijos už 
įsipareigojimo teikti viešąsias paslaugas vykdymą. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos 
Parlamentą imtis priemonių siekiant užtikrinti tinkamą vežimo į Graikijos salas ir iš jų lygį.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0995/2002 paskelbta priimtina 2003 m. gegužės 5 d. Komisijos buvo paprašyta 
suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).
Peticija Nr. 1821/2009 paskelbta priimtina 2010 m. kovo 22 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 
6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2003 m. gruodžio 12 d.

„Įsigaliojus 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentui (EEB) Nr. 3577/921, jūrų kabotažas 
Bendrijoje po truputį liberalizuotas. Nuo 1999 m. sausio 1 d. vienintelis verslas, kuriam iki 
2004 m. sausio 1 d. dar taikomos apsaugos priemonės, bus dviejų rūšių Graikijos salų 
kabotažo paslaugos: reguliarios keleivių vežimo ir keltų paslaugos bei paslaugos, teikiamos 
mažesniais kaip 650 bruto tonažo laivais (žr. reglamento 6 straipsnio 3 dalį). 2001 m. birželio 
27 d. Graikija paskelbė Įstatymą Nr. 2932/2001, kuriuo šios dviejų rūšių paslaugos 
liberalizuojamos nuo 2002 m. lapkričio 1 d.

Komisija ir S. Zambetakis (Graikijos garlaivių savininkų asociacijos vardu) pripažįsta, kad 
Įstatymu Nr. 2932/2001 šis verslas neliberalizuojamas visiškai.

Todėl, S. Zambetakio nuomone, Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3577/92 įstatymu 
pažeidžiamas nuo įstatymo paskelbimo, o Komisija mano, kad Įstatymu Nr. 2932/2001 
reglamentas bus pažeidžiamas tik nuo 2004 m. sausio 1 d., jeigu įstatymas nebus pakeistas. 
Komisijos nuomonė grindžiama labai tikslia Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3577/92 
6 straipsnio 3 dalies formuluote2.

Komisijos nuomone, reglamento tekstas šiuo klausimu toks tikslus, kad nelieka jokios vietos 
interpretavimui. Reikėjo palaukti 2004 m., kad būtų galima imtis oficialių veiksmų prieš 
Graikiją. Vien dėl to, kad Graikijos valdžios institucijos išreiškė savo pageidavimą 
liberalizuoti aptariamas paslaugas iki 2004 m., reglamentas nekeičiamas. Šis klausimas 
išsamiai aptartas vykdant pažeidimo procedūrą Nr. 2002/44173. Prieš priimant įstatymą 
Graikijos valdžios institucijoms pranešta, kad projektas neatitinka kabotažo reglamento 
(S. Zambetakio minėtas 2001 m. birželio 6 d. L. de Palacio laiškas). Vis dėlto Graikija 

                                               
1 OL L 364, 1992 12 12, p. 7.
2 Straipsnyje nurodyta, kad „dėl socialinės ir ekonominės sanglaudos priežasčių šio straipsnio 2 dalyje nustatyta 
išimtis iki 2004 m. sausio 1 d. taip pat taikoma Graikijai reguliarioms keleivių pervežimo ir keltų paslaugoms bei
paslaugoms, teikiamoms mažesniais kaip 650 bruto tonažo laivais“.
3 2002 m. spalio 15 d. sprendime Europos ombudsmenas paskelbė, kad Komisija šiuo atveju nevykdė jokio 
netinkamo administravimo (byla 157/2002/OV).
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nusprendė priimti dokumentą jo nepakeitusi. Komisijos nuomone, pagal Bendrijos teisę 
dokumentas leidžiamas iki 2004 m. 

Reglamentas taip pat nekeičiamas dėl to, kad Graikija 2000 m. tapo visateise euro zonos nare 
ir kad jos socialinė bei ekonominė padėtis pagerėjo, palyginti su 1992 m. Graikijai suteikta 
išimtis tuo metu buvo grindžiama socialinės ir ekonominės sanglaudos priežastimis, bet jai 
netaikoma jokia socialinė ir ekonominė sąlyga.

Vis dėlto Komisijos tarnybos palaiko ryšius su Graikijos valdžios institucijomis, kad 
apsvarstytų įvairius keliamus klausimus. Po L. de Palacio laiško antrasis įspėjimas Graikijos 
valdžios institucijoms išsiųstas 2001 m. gruodžio 17 d., net prieš gaunant S. Zambetakio 
skundą. Vėliau išsiųsti keli kiti raštai, ir siekiant išspręsti klausimą Briuselyje surengtas 
susitikimas.

Jei Graikijos valdžios institucijos nepakeis savo teisės akto iki 2004 m. sausio 1 d., kad 
suderintų jį su Bendrijos teise, Komisija galės imtis priemonių siekdama pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2004 m. gruodžio 7 d.

„Įsigaliojus 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentui (EEB) Nr. 3577/921, Bendrijoje turėjo 
būti liberalizuotos jūrų kabotažo paslaugos. Tačiau pagal reglamento 6 straipsnio 3 dalį 
Graikija atleista nuo šios prievolės iki 2004 m. sausio 1 d., taikant išimtį reguliarioms keleivių 
vežimo ir keltų paslaugoms bei paslaugoms, teikiamoms mažesniais kaip 650 bruto tonažo 
laivais. Tačiau 2001 m. birželio 27 d. Graikijos valdžios institucijos paskelbė Įstatymą 
Nr. 2932/2001, kuriuo šios dviejų rūšių paslaugos liberalizuojamos nuo 2002 m. lapkričio 1 d.
S. Zambetakis (Pajūrio laivų savininkų sąjungos vardu), taip pat kiti asmenys, Komisijos 
tarnyboms pateikė skundus pabrėždami, kad Graikijos įstatymu šios paslaugos 
neliberalizuojamos visiškai. Komisija, pritardama šiai nuomonei, manė, kad Reglamentas 
(EEB) Nr. 3577/92 negali būti pažeidžiamas nuo įstatymo paskelbimo, bet tik nuo 2004 m. 
sausio 1 d., jei šis įstatymas liks nepakeistas; paskelbus šį įstatymą Bendrijos reglamente 
nustatytas terminas negali būti keičiamas.
Tačiau Komisijos tarnybos po 2001 m. Graikijos valdžios institucijoms pranešė apie 
priežastis, dėl kurių nacionalinės teisės aktas neatitinka reglamento. Vėliau įstatymo 
nepakeitus, po 2004 m. sausio 1 d. pradėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra, o 2004 m. 
vasario 5 d. Graikijai išsiųstas oficialus pranešimas. Komisija pateikė keturis skundus: 
- Graikijos įstatymu sukuriama reglamentavimo sistema, pagal kurią visiems su salomis 

palaikomiems ryšiams jūra gali būti taikomi su viešąja paslauga susiję įpareigojimai, visų 
pirma dėl maršrutų, aptarnavimo paslaugų dažnumo, jų trukmės (10 mėnesių per metus) ir 
kainos trečiosios klasės keleiviams, o Reglamente (EEB) Nr. 3577/92 nurodoma, kad su 
viešąja paslauga susiję įpareigojimai gali būti taikomi tik tuomet, jeigu kiekvienai 
konkrečiai linijai jie yra pagrindžiami.

- Pagal Graikijos įstatymą reikalaujama, kad visi įgulų nariai ne graikai turėtų graikų kalbos 
mokėjimą patvirtinantį pažymėjimą. Nors priimančioji valstybė turi teisę nustatyti savo 
taisykles, įgulai taikomas vykdant salų kabotažą, šiose taisyklėse negalima reikalauti 
daugiau, nei nurodyta Bendrijos teisės aktuose, kuriuose (2001 m. balandžio 4 d. Europos 

                                               
1 OL L 364, 1992 12 12, p. 7.
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Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/25/EB dėl minimalaus jūrininkų parengimo) šiuo 
atveju nustatoma, kad kalbą, kuria paprastai kalba keleiviai, pakankamai turi mokėti tik su 
keleivių sauga susijusias užduotis vykdantys jūrininkai. 

- Pagal Graikijos įstatymą nustatomas didžiausias vykdant kabotažą naudojamų laivų 
amžius (35 metai), nors tokio reikalavimo nėra Direktyvoje 98/18/EB dėl keleivinių laivų 
saugos taisyklių ir standartų; 

- Pagal Graikijos įstatymą reikalaujama, kad laivų savininkai turėtų atstovą ir biurą 
Graikijoje, – tokia sąlyga yra per didelis suvaržymas. 

Neseniai Graikijos valdžios institucijos pateikė keletą atsakymų į šį oficialų pranešimą. 
Atsakymus šiuo metu nagrinėja Komisijos tarnybos.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. liepos 3 d.

„Atsakydamos į 2004 m. vasario 3 d. oficialų pranešimą, Graikijos valdžios institucijos 
priminė, kad dėl geografinės jų šalies padėties būtina nustatyti patikimas ir nuolatines jūrų 
transporto paslaugas, už prieinamą kainą teikiamas visose salose.  Minėtos valdžios 
institucijos taip pat pateikė informacijos apie jūrų transporto tinklo diegimą bei veiklą ir apie 
įpareigojimų, susijusių su viešąja paslauga, svarbą. Graikijos valdžios institucijos taip pat 
atsakė į kitus Komisijos skundus, visų pirma dėl reikalavimo visiems jūrininkams, 
dirbantiems laivuose, kuriais teikiamos salų kabotažo paslaugos, mokėti graikų kalbą, dėl 
reikalavimo laivų savininkams pateikti garantiją, dėl prievolės visiems laivų savininkams, 
norintiems teikti paslaugas Graikijoje, įsteigti šioje šalyje biurą ir reikalavimo dėl laivų 
amžiaus. Pastaruoju klausimu pažymėtina, kad išsiuntus oficialų pranešimą Graikija 
įgyvendino Direktyvos 98/18/EB dėl keleivinių laivų saugos 7 straipsnio 1 dalyje nustatytus 
veiksmus1. 

Tuo metu Komisija pradėjo kitą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Reglamento (EEB) 
Nr. 3577/92 taikymo Graikijoje (procedūra Nr. 2004/2321), pagal kurią oficialus pranešimas 
išsiųstas 2005 m. balandžio 19 d. Šis naujas pažeidimas susijęs su kitais administracinės salų 
kabotažo tvarkos aspektais ir Graikijos teisės aktais dėl įgulos ir laivų vidaus tvarkos. 

Graikijos valdžios institucijos į šį antrąjį oficialų pranešimą atsakė 2005 m. liepos 1 d. 
Kadangi buvo įvertinta, kad šis atsakymas nepriimtinas kaip ir ankstesnis, Komisija pagal abi 
procedūras 2005 m. gruodžio 19 d. Graikijai išsiuntė pagrįstą nuomonę.

Tačiau Graikijos valdžios institucijos 2005 m. gruodžio mėn. Komisijai taip pat atsiuntė 
2005 m. lapkričio 4 d. įstatymo nuostatas, kuriomis keičiamos tam tikros Kabotažo įstatymo 
Nr. 2932/2001 (vieno iš pažeidimo nagrinėjimo procedūros dalykų) nuostatos. Šios naujos 
nuostatos šiuo metu nagrinėjamos siekiant nustatyti jų reikšmę ir padarinius šiai procedūrai.“

6. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. liepos 27 d.

„Atsiuntusi ankstesnį pranešimą dėl šios peticijos, Komisija dėl procedūrinių priežasčių, 
padarius ginčijamo Graikijos teisės akto pakeitimus, 2006 m. liepos 4 d. Graikijai turėjo 
                                               
1 1998 m. kovo 17 d. Tarybos direktyva 98/18/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (OL L 144, 
1998 5 15, p. 1).
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išsiųsti papildomą pagrįstą nuomonę. Graikijos valdžios institucijos į ją atsakė 2006 m. 
rugsėjo mėn.

2006 m. vasarą buvo priimti prezidento dekretai siekiant liberalizuoti daugelio kabotažo 
linijų, jungiančių žemyninę Graikiją ir salas, bilietų kainas, taip visapusiškai reaguojant į 
vieną iš Komisijos skundų.

Komisijai suteikus leidimą, jos tarnybos užmezgė ryšius su kompetentingomis Graikijos 
valdžios institucijomis ir pajūrio laivų savininkais, kad būtų rastas sprendimas, leidžiantis 
atsižvelgti į konkrečius sunkumus, su kuriais susiduriama aptarnaujant Graikijos salas, 
laikantis Reglamento (EEB) Nr. 3577/92, kuriuo liberalizuojamos jūrų kabotažo paslaugos. 
Šie ryšiai turi būti toliau palaikomi, kad artimiausiu metu būtų priimtas galutinis sprendimas.“

7. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. spalio 21 d.

„Prieš Graikiją pradėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra, nes jos teisės aktas dėl salų 
kabotažo neatitinka Reglamento (EEB) Nr. 3577/92, taikančio laisvės teikti paslaugas 
principą jūrų transportui valstybėse narėse. Vykdant šią procedūrą Graikijai išsiųsta pagrįsta 
nuomonė, paskui dėl procedūrinių priežasčių – papildoma pagrįsta nuomonė. 

Iš tikrųjų Komisija išreiškė nuomonę, kad tam tikros tvarkos, kurią Graikijos valdžios 
institucijos jūrų kabotažo srityje taiko veiklos vykdytojams, aspektai nepateisinami 
atsižvelgiant į su viešąja paslauga susijusius reikalavimus, kuriuos valdžios institucijos 
teisėtai gali nustatyti siekdamos užtikrinti paslaugos kokybę.

Komisijai įgyvendinus veiksmus, nustatyta didelė pažanga nacionalinę teisę derinant su 
Bendrijos teisės reikalavimais. Visų pirma pažanga susijusi su tuo, kad nuo šiol aptarnautinas 
linijų tinklas, kurį kiekvienais metais skelbia nacionalinės jūrų institucijos, yra vien tik 
orientacinio pobūdžio.

Visų pirma svarbius pakeitimus Graikijos valdžios institucijos taip pat padarė spręsdamos 
labai svarbų bilietų kainos kontrolės klausimą – 2006 m., vėliau 2008 m. jos visapusiškai 
liberalizavo paslaugų teikimą linijose, kuriose yra pakankama konkurencija.

Sprendimai dar turi būti priimti dėl kelių kitų aspektų, visų pirma susijusių su įgulos ir laivų 
vidaus tvarkos taisyklėmis. Graikijos valdžios institucijos išreiškė savo norą surasti veiklos 
vykdytojams priimtinus kompromisus, bet juos patvirtinant taip pat atsižvelgti į būtinybę 
užtikrinti minimalų kokybiškų paslaugų teikimą vykdant svarbų salose tebegyvenančių 
bendruomenių aptarnavimą. Siekiant priimti tokius sprendimus toliau palaikomi ryšiai.“

8. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Kaip nurodyta ankstesniame pranešime, Komisija primena, kad Graikijos valdžios 
institucijos, spręsdamos labai svarbų bilietų kainos kontrolės klausimą, priėmė svarbius 
tvarkos pakeitimus. Šios institucijos visapusiškai liberalizavo paslaugų teikimą linijose, 
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kuriose yra pakankama konkurencija.

Be abejo, Komisija neprieštarauja tam, kad linijose, kuriose tokios konkurencijos nėra, būtų 
nustatyti su viešąja paslauga susiję įpareigojimai, kuriais siekiama reglamentuoti kainas.

Dėl įgulos taisyklių Komisijos veiksmų laisvė daug labiau ribojama, nes pagal Reglamento 
(EEB) Nr. 3577/92 3 straipsnio 2 dalį, kai laivais vykdomas salų kabotažas, šiais klausimais 
atsakomybę prisiima priimančioji valstybė (t. y. valstybė, kurioje laivas teikia jūrų transporto 
paslaugą).

Dėl laivų vidaus tvarkos taisyklių Graikijos valdžios institucijos Komisijai perdavė naujo 
prezidento dekreto projektą, kuriuo siekiama 1999 m. Dekrete Nr. 101 pateiktas taisykles 
padaryti lankstesnes, nes šios taisyklės gali būti laikomos pernelyg ribojančiomis veiklos 
vykdytojų laisvę.

Galiausiai Komisijos tarnybos nuolat palaiko ryšius su Graikijos valdžios institucijomis, 
aptardamos nacionalinės teisės aktų nuostatas, pagal kurias veiklos vykdytojai privalo 
užtikrinti paslaugos teikimą visus metus, net jeigu kasmet sudaromame orientacinio pobūdžio 
tinkle jau teikiamos būtinosios aptarnavimo paslaugos, kurių reikalauja jūrų institucijos, ir 
jeigu teikiamos šiame tinkle nenumatytos aptarnavimo paslaugos.

Galiausiai Komisija pažymi, kad su Graikijos valdžios institucijomis toliau ieško tinkamo 
nustatytų problemų sprendimo, kurį priėmus bus visiškai įgyvendintas kabotažo reglamentas, 
taip pat atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti minimalų kokybiškų paslaugų teikimą vykdant 
būtiną salos gyventojų aptarnavimą.“

9. Komisijos atsakymas (REV. VI), gautas 2012 m. vasario 17 d.

Peticijos Nr. 0995/2002 ir Nr. 1825/2009

„Komisijai pradėjus pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, apie kurią Parlamentas buvo 
reguliariai informuojamas atsižvelgiant į šią peticiją, Graikijos valdžios institucijos pakeitė 
daugelį nacionalinių teisės aktų punktų :
– laivų savininkų pareiškimai nebeturi būti patvirtinti; administracinė tvarka, kuri nuo šiol 
taikoma kabotažui Graikijoje, dabar yra patenkinama atsižvelgiant į administracijai suteiktų 
galių pakeisti šiuos pareiškimus sistemą, kaip nustatė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
2011 m. kovo 17 d. sprendime (bylos C-128/10 ir C-129/10);
– bilietų kainos buvo liberalizuotos visose konkuruojančiose jūrų kelių atkarpose; 

– laivų vidaus tvarka ir reikalavimas, kad visi įgulų nariai ne graikai mokėtų graikų kalbą, 
buvo sušvelninti.

Kadangi pagal Reglamento Nr. 3577/92 3 straipsnio 2 dalį, visais klausimais, susijusiais su 
įgulos sukomplektavimu laivuose, vykdančiuose salų kabotažą, atsakomybę prisiima 
priimančioji valstybė, galėtų būti ginčijamos tik neproporcingos taisyklės. Tačiau šiuo atveju 
nacionalinės taisyklės, atsižvelgiant į saugumo reikalavimus ir paslaugų kokybę laivuose, gali 
būti laikomos pateisinamomis.
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Esant tokioms aplinkybėms, Komisija 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu nutraukė pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą prieš Graikiją.“ 


