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Przedmiot:Petycja 995/2002, którą złożył Stylianos Zambetakis (Grecja) w imieniu 
greckiego stowarzyszenia właścicieli statków pasażerskich, w sprawie 
wdrożenia w Grecji rozporządzenia Rady (EWG) nr 3577/92 dotyczącego 
kabotażu morskiego

Petycja 1821/2009, którą złożył Themistoklis Papatheofamous (Grecja) w 
imieniu Grupy ds. Rozwoju Wysp Greckich (EOAEN), w sprawie problemów 
z transportem pasażerów i towarów na wyspy i z wysp

1. Streszczenie petycji 0995/2002

Składający petycję powołuje się na art. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3577/92 
obowiązującego od dnia 1 stycznia 1993 r. dotyczący stosowania zasady swobody 
świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie państw członkowskich (kabotaż morski), 
który przyznawał Grecji termin – do dnia 1 stycznia 2004 r. – na wprowadzenie w życie 
przepisów rozporządzenia. Grecja dokonała jednak transpozycji przepisów rozporządzenia do 
ustawodawstwa krajowego poprzez przyjęcie ustawy nr 2932/01 z dnia 27 czerwca 2001 r. 
Przed przyjęciem nowej ustawy rząd grecki otrzymał pismo od komisarz de Palacio, która 
wyraziła swoje zadowolenie z przyspieszenia liberalizacji w sektorze transportu morskiego 
w Grecji, lecz zauważyła jednocześnie, że niektóre przepisy nowej ustawy stwarzają pewne 
problemy w odniesieniu do prawodawstwa obowiązującego w UE. Stowarzyszenie właścicieli 
statków pasażerskich zwróciło się do Komisji wskazując, że wiele przepisów nowej ustawy 
jest sprzecznych z rozporządzeniem nr 3577/92. Komisja przyznała rację stowarzyszeniu, lecz 
podkreśliła, że ustawa grecka może zostać uznana za naruszającą rozporządzenie nr 3577/92 
dopiero od dnia 1 stycznia 2004 r. z powodu odstępstwa przyznanego Grecji w przeszłości. 
Składający petycję uważa, że Komisja przyjęła „stanowisko minimalistyczne” oraz że istnieje 
rozbieżność między art. 6 ust. 3 rozporządzenia a odpowiadającym mu punktem uzasadnienia 
preambuły.
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Streszczenie petycji 1821/2009

Składający petycję odnosi się do trudności greckich regionów wyspiarskich w transporcie 
pasażerów i towarów ze względu na nieproporcjonalnie wysokie koszty takich usług. 
Podkreśla, że ceny biletów oraz koszty przewozu towarów wzrosły w ostatnich 5 latach 
o 150% i obecnie o 500% przewyższają koszty transportu lądowego. Składający petycję 
zauważa ponadto, że w Grecji utrudnione jest stosowanie rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 3577/92 dotyczącego stosowania zasady swobody świadczenia usług w transporcie 
morskim w obrębie państw członkowskich (kabotaż morski); składający petycję odnosi się 
zwłaszcza do art. 4 rozporządzenia, dotyczącego wynagrodzenia za zobowiązania z tytułu 
świadczenia usług publicznych. Zwraca się zatem do Parlamentu Europejskiego o podjęcie 
działań w celu wprowadzenia korzystnych zasad transportu między greckimi wyspami.

2. Dopuszczalność

Petycja 0995/2002: petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 maja 2003 r. Zwrócono się
do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
Petycja 1821/2009: petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 marca 2010 r.
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 grudnia 2003 r.

W następstwie wejścia w życie rozporządzenia Rady nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 1992 r.1, 
kabotaż morski uległ stopniowej liberalizacji we Wspólnocie. Od dnia 1 stycznia 1999 r. do 
dnia 1 stycznia 2004 r. ochronie podlegać będą wyłącznie dwa rodzaje usług kabotażu z 
wyspami greckimi: regularne usługi pasażerskie i promowe, oraz usługi świadczone przez 
statki pasażerskie o pojemności mniejszej niż 650 ton brutto (zob. art. 6 ust. 3 
rozporządzenia). W dniu 27 czerwca 2001 r. Grecja opublikowała ustawę 2932/2001 
w sprawie liberalizacji dwóch powyższych usług począwszy od dnia 1 listopada 2002 r.

Komisja i Stylianos Zambetakis (w imieniu greckiego stowarzyszenia właścicieli statków 
pasażerskich) uznają, że ustawa 2932/2001 nie zapewnia całkowitej liberalizacji tych usług.

W rezultacie Stylianos Zambetakis twierdzi, że ustawa narusza rozporządzenie Rady 
nr 3577/92 od momentu jej publikacji, tymczasem zdaniem Komisji ustawa 2932/2001 
zacznie naruszać rozporządzenie dopiero z dniem 1 stycznia 2004 r., jeżeli jego treść 
pozostanie niezmieniona. Opinia Komisji opiera się na bardzo precyzyjnej treści art. 6 ust. 3 
rozporządzenia Rady nr 3577/922.

Według Komisji treść rozporządzenia jest na tyle precyzyjna w tej kwestii, że nie pozostawia 
możliwości innej interpretacji. Z wszczęciem formalnego postępowania przeciwko Grecji 
należało zatem poczekać do 2004 r. Sam fakt wyrażenia przez władze greckie zamiaru 
liberalizacji przedmiotowych usług przed 2004 r. nie zmienia wspomnianego rozporządzenia. 

                                               
1 Dz.U. L 364 z 12.12.1992, s.7.
2   Wspomniany artykuł przewiduje, że: „Z uwagi na spójność społeczno-gospodarczą odstępstwo, o którym 
mowa w ust. 2, jest rozszerzone na Grecję do dnia 1 stycznia 2004 r. dla regularnych usług pasażerskich oraz 
promowych prowadzonych statkami mniejszymi niż 650 gt”.
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Sprawa ta została dogłębnie omówiona w ramach postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego nr 2002/44171. Przed przyjęciem ustawy władze 
greckie zostały powiadomione, że projekt ustawy nie jest zgodny z rozporządzeniem 
dotyczącym kabotażu (pismo Loyoli de Palacio z dnia 6 czerwca 2001 r., cytowane przez 
Stylianosa Zambetakisa). Niemniej jednak Grecja zdecydowała się przyjąć tekst ustawy w 
niezmienionej postaci. Komisja uważa, że do 2004 r. prawo wspólnotowe na to zezwala. 

Podobnie fakt, że Grecja stała się pełnoprawnym członkiem strefy euro w 2000 r. i poprawiła 
swoją sytuację społeczno-gospodarczą w stosunku do roku 1992, nie wpływa na zmianę 
rozporządzenia. Odstępstwo przyznane wówczas Grecji opierało się na przesłankach 
związanych ze spójnością społeczno-gospodarczą, lecz nie jest przedmiotem żadnego 
uwarunkowania społeczno-gospodarczego.

Niemniej jednak służby Komisji podjęły współpracę z władzami greckimi, aby 
przedyskutować różne podniesione kwestie. W następstwie pisma Loyoli de Palacio, w dniu 
17 grudnia 2001 r. do władz greckich skierowano drugie ostrzeżenie, jeszcze zanim wpłynęła 
skarga Stylianosa Zambetakisa. Liczne inne pisma zostały wysłane w wyniku spotkania 
zorganizowanego w Brukseli w celu uregulowania sprawy.

Jeżeli władze greckie nie dokonają zmiany ustawodawstwa przed dniem 1 stycznia 2004 r., 
aby dostosować ją do prawodawstwa wspólnotowego, Komisja będzie mogła podjąć działania 
w celu wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 grudnia 2004 r.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 
1992 r.2, usługi kabotażu morskiego powinny ulec stopniowej liberalizacji wewnątrz 
Wspólnoty. Na mocy art. 6 ust. 3 rozporządzenia do dnia 1 stycznia 2004 r. Grecja korzystała 
jednak z odstępstwa od tego obowiązku w odniesieniu do usług statków pasażerskich 
i promów regularnych linii oraz usług świadczonych przy pomocy statków mniejszych niż 
650 gt. Tymczasem w dniu 27 czerwca 2001 r. władze greckie opublikowały ustawę 
nr 2932/2001 w sprawie liberalizacji dwóch wspomnianych usług od dnia 1 listopada 2002 r.
Stylianos Zambetakis (w imieniu związku armatorów przybrzeżnych) oraz inni interwenci 
złożyli skargi do służb Komisji, w których poinformowali, że ustawa grecka nie zapewnia 
pełnej liberalizacji przedmiotowych usług. Podzielając tę opinię Komisja uznała jednak, że 
naruszenie rozporządzenia nr 3577/92 nie mogło zostać stwierdzone po publikacji ustawy, a 
dopiero od dnia 1 stycznia 2004 r., jeżeli treść ustawy nie zostałaby zmieniona, ponieważ jej 
działanie nie może skutkować zmianą terminu wyznaczonego w rozporządzeniu 
wspólnotowym.
Służby Komisji informowały jednak władze greckie od 2001 r. o przyczynach, dla których 
ustawodawstwo krajowe nie jest zgodne z rozporządzeniem. Ponieważ ustawa nie została 
zmieniona od tego czasu, postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 

                                               
1   W swojej decyzji z dnia 15 października 2002 r. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oświadczył, że 
Komisja nie może zostać obarczona winą za złe administrowanie w tej sprawie (sprawa 157/2002/OV).

2 Dz.U. 364 z 12.12.1992, s.7.
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członkowskiego zostało zainicjowane po dniu 1 stycznia 2004 r., a do władz greckich 
skierowane zostało pismo z wezwaniem do usunięcia uchybienia w dniu 5 lutego 2004 r. 
Komisja sformułowała cztery zarzuty: 
- ustawa grecka ustanawia ramy regulacyjne, w wyniku których na wszystkie połączenia 

morskie z wyspami mogą zostać nałożone zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych, w szczególności w kwestii tras, częstotliwości rejsów, ich ciągłości (10 
miesięcy w roku), cen dla pasażerów trzeciej klasy, podczas gdy zgodnie z 
rozporządzeniem nr 3577/92 zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych mogą 
zostać narzucone wyłącznie, jeżeli są uzasadnione w odniesieniu do każdej linii.

- Ustawa grecka narzuca na wszystkich członków załogi niebędących obywatelami Grecji 
obowiązek posiadania świadectwa znajomości języka greckiego, podczas gdy zasady, 
które może nakładać państwo przyjmujące w odniesieniu do kabotażu na wyspy, nie mogą 
wykraczać poza ustalenia ustawodawstwa wspólnotowego, które w tej kwestii przewiduje 
(dyrektywa 2001/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w 
sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy), że jedynie marynarze, których 
obowiązki są związane z bezpieczeństwem pasażerów muszą posiadać dostateczną 
znajomość języka zazwyczaj używanego przez pasażerów. 

- Ustawa grecka określa maksymalny wiek statków wykorzystywanych w kabotażu (35 lat), 
podczas gdy wymóg taki nie jest przewidziany w dyrektywie 98/18/WE w sprawie reguł i 
norm bezpieczeństwa statków pasażerskich. 

- Ponadto ustawa grecka nakłada na armatorów obowiązek posiadania przedstawiciela 
i biura w Grecji, co stanowi warunek zbyt restrykcyjny. 

Władze greckie udzieliły ostatnio odpowiedzi na kilka kwestii poruszonych w piśmie 
z wezwaniem do usunięcia uchybienia. Odpowiedzi te są obecnie analizowane przez służby 
Komisji.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 lipca 2006 r.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia z dnia 3 lutego 2004 r. władze greckie 
przypomniały, że położenie geograficzne ich kraju wiąże się z koniecznością zapewnienia 
sprawnego, nieprzerwanego i obsługującego wszystkie wyspy transportu morskiego po 
przystępnych cenach.  Udzieliły również szczegółowych wyjaśnień na temat wprowadzenia 
oraz funkcjonowania „sieci” transportu morskiego oraz zakresu obowiązków służb 
publicznych. Władze Grecji odpowiedziały również na inne zarzuty Komisji, a konkretnie 
zarzut związany z obowiązkiem znajomości języka greckiego przez wszystkich członków 
załogi statków obsługujących wyspy, z wymaganą od armatorów gwarancją, z koniecznością 
posiadania biura w Grecji dla wszystkich armatorów chcących świadczyć usługi w tym kraju 
oraz z wymaganiami odnośnie wieku statków. W związku z ostatnim punktem należy 
zauważyć, że po otrzymaniu wezwania do usunięcia uchybienia Grecja podjęła działania 
przewidziane w art. 7 ust. 1 dyrektywy 98/18 w sprawie bezpieczeństwa statków 
pasażerskich1. 

W międzyczasie Komisja otworzyła inne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w związku ze stosowaniem w Grecji rozporządzenia nr 3577/92 

                                               
1 Dyrektywa 98/18/WE Rady z dnia 17 marca 1998 r. ustanawiająca reguły i normy bezpieczeństwa dla statków 
pasażerskich (Dz.U. L 144 z 15.5.1998, s. 1.).
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(procedura nr 2004/2321). Poprzedzające ją wezwanie do usunięcia uchybienia zostało 
wysłane 19 kwietnia 2005 r. Dotyczy ona innych aspektów systemu administracyjnego w 
związku z usługami kabotażu na wyspy oraz greckich przepisów dotyczących załogi i 
organizacji wewnętrznej na statkach. 

Na drugie wezwanie do usunięcia uchybienia władze greckie odpowiedziały 1 lipca 2005 r. 
Ponieważ odpowiedź ta nie została uznana za bardziej satysfakcjonującą od poprzedniej, 
19 grudnia 2005 r. Komisja przekazała władzom Grecji uzasadnioną opinię odnoszącą się do 
dwóch procedur.

Ponadto, w grudniu 2005 r. skierowały również do Komisji postanowienia ustawy 4/11/2005 
zmieniające niektóre postanowienia ustawy 2932/2001 w sprawie kabotażu, który jest jednym 
z przedmiotów postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 
Nowe przepisy są obecnie analizowane w celu ustalenia zasięgu oraz konsekwencji 
wspomnianej procedury.

6. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 lipca 2007 r.

Po wydaniu przez Komisję poprzedniego komunikatu w sprawie niniejszej petycji wystąpiła 
konieczność skierowania do Grecji dodatkowej uzasadnionej opinii, co uczyniono z przyczyn 
proceduralnych w dniu 4 lipca 2006 r. w następstwie zmian wprowadzonych do będących 
przedmiotem sporu przepisów prawodawstwa greckiego. Władze greckie przekazały swoją 
odpowiedź we wrześniu 2006 r.

Latem 2006 r. na mocy dekretów prezydenckich uwolniono ceny biletów obowiązujących na 
szeregu tras żeglugi kabotażowej pomiędzy Grecją kontynentalną a wyspami, odpowiadając 
tym samym w znaczącym stopniu na zarzuty Komisji.

Po wydaniu przez Komisję zezwolenia jej służby nawiązały kontakt z właściwymi władzami 
greckimi oraz z armatorami przybrzeżnymi w celu opracowania rozwiązania, które 
umożliwiłoby uwzględnienie ograniczeń charakteryzujących połączenia między wyspami 
w Grecji przy jednoczesnym poszanowaniu rozporządzania (EWG) nr 3577/92 dotyczącego 
liberalizacji usług kabotażowych. Kontakty te powinny zostać utrzymane, by w najbliższym 
czasie można było wypracować ostateczny kształt wspomnianego rozwiązania.

7. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Przeciwko Grecji zostało wszczęte postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego z powodu braku zgodności ustawodawstwa krajowego w dziedzinie 
kabotażu na wyspy z rozporządzeniem (EWG) nr 3577/92 dotyczącym stosowania zasady 
swobody świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie państw członkowskich. 
W ramach procedury Grecja otrzymała uzasadnioną opinię, a następnie – z przyczyn 
proceduralnych – dodatkową uzasadnioną opinię. 

Komisja uznała, że niektóre elementy systemu stosowanego przez władze greckie wobec 
operatorów w zakresie kabotażu morskiego były nieuzasadnione w świetle zobowiązań 
z tytułu świadczenia usług publicznych, które władze mogą prawomocnie nałożyć, aby 
zapewnić jakość usług.
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W wyniku działań podjętych przez Komisję odnotowano znaczne postępy w zapewnieniu 
zgodności prawa krajowego z wymogami prawa wspólnotowego. Dotyczy to w szczególności 
obecnie czysto orientacyjnego charakteru sieci obsługiwanych tras, która jest publikowana co 
roku przez krajowe władze morskie. Ważne zmiany wprowadzone przez władze greckie 
dotyczyły również przede wszystkim istotnej kwestii kontroli ceny biletów.

W 2006 r., a następnie w 2008 r. władze greckie w znacznym stopniu zliberalizowały 
przewozy kabotażowe na trasach, na których występuje dostateczna konkurencja.

Należy jeszcze znaleźć rozwiązania w kilku innych kwestiach, w tym rozwiązania dotyczące 
zasad odnoszących się do członków załogi i organizacji wewnętrznej statków. Władze greckie 
wyraziły chęć osiągnięcia kompromisu akceptowalnego dla operatorów, ale uwzględniającego 
również konieczność zapewnienia minimalnego zakresu obsługi odpowiedniej jakości na 
trasach mających pierwszorzędne znaczenie dla społeczności żyjących na wyspach. Nadal 
utrzymywane są kontakty w celu wypracowania takich rozwiązań.

8. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Jak wskazano w poprzednim komunikacie, Komisja przypomina, że jeśli chodzi o istotną 
kwestię kontroli ceny biletów, władze greckie wprowadziły w systemie ważne zmiany. W ten 
sposób władze w znacznym stopniu zliberalizowały przewozy kabotażowe na trasach, na 
których występuje dostateczna konkurencja.

Oczywiście w przypadku tras, na których taka konkurencja nie występuje, Komisja nie 
protestuje przeciw wprowadzeniu zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, 
mających na celu uregulowanie cen.

W kwestii zasad odnoszących się do członków załogi Komisja dysponuje znacznie mniejszym 
polem manewru w swoim działaniu, ponieważ zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia 
nr 3577/92, w przypadku statków wykonujących kabotaż wyspowy, odpowiedzialność za 
powyższe sprawy spoczywa na państwie przyjmującym (czyli państwie, w którym dany statek 
wykonuje usługi transportu morskiego).

Co do zasad dotyczących organizacji wewnętrznej statków władze greckie przekazały 
Komisji projekt nowego dekretu prezydenckiego, w którym dąży się do złagodzenia zasad 
zawartych w dekrecie nr 101 z 1999 r., które można uznać za nadmiernie ograniczające 
swobodę operatorów.

Służby Komisji pozostają w stałym kontakcie z władzami greckimi w sprawie krajowych 
przepisów legislacyjnych nakładających na operatorów obowiązek zapewnienia obsługi przez 
cały rok i to nawet w przypadkach, gdy minimalna ilość rejsów wymagana przez władze 
morskie w ramach ustalanej co roku orientacyjnej sieci została już osiągnięta, jak również 
w przypadkach, gdy chodzi o rejs, który nie został przewidziany w ramach tej sieci.

Komisja w dalszym ciągu poszukuje wraz z władzami greckimi właściwego rozwiązania 
stwierdzonych problemów, w którym oprócz zapewnienia pełnego stosowania rozporządzenia 
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w sprawie kabotażu uwzględniono by jednocześnie konieczność zapewnienia minimalnego 
zakresu jakościowej obsługi na trasach mających największe znaczenie dla społeczności 
żyjących na wyspach. 

9. Odpowiedź Komisji (REV. VI), otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Petycje 0995/2002 i 1821/2009

W następstwie otwartego przez Komisję postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, o którym regularnie informowała ona Parlament w związku z 
niniejszą petycją, władze greckie zmieniły ustawodawstwo krajowe w odniesieniu do kilku 
punktów:

- oświadczenia armatorów nie podlegają już zatwierdzeniu; system administracyjny 
regulujący obecnie kabotaż w Grecji jest teraz zadowalający biorąc pod uwagę kontrolę 
uprawnień, jakimi dysponuje administracja do celów zmieniania oświadczeń, tak jak wskazał 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z dnia 17 marca 2011 r. (sprawa 
C-128/10 i C-129/10);
- dokonano liberalizacji cen biletów na wszystkich konkurencyjnych liniach; 

- przepisy wewnętrzne na statkach, jak również wymóg dotyczący znajomości języka 
greckiego przez nie greckich członków załogi zostały złagodzone.

Z uwagi na kompetencje państwa przyjmującego w dziedzinie członków załogi w związku z 
kabotażem na wyspy, w formie wynikającej z art. 3 ust. 2 rozporządzenia 3577/92, tylko w 
przypadku nieproporcjonalnych zasad można je zakwestionować, podczas gdy w tym 
przypadku zasady krajowe można uznać za uzasadnione w świetle wymogów bezpieczeństwa 
i jakości usług na pokładzie.
W tych okolicznościach Komisja w drodze decyzji z dnia 24 listopada 2011 r. umorzyła 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 
Grecji. 


