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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1379/2007, внесена от Georgopoulos Georgios, с гръцко гражданство, 
от името на Общогръцката асоциация за национален и международен превоз 
на пътници (Dromeas), относно необходимостта от премахване на 
ограниченията за издаване на разрешителни за пътен превоз за туристически 
автобуси

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че в цяла Европа туристическите агенции или 
транспортните компании подават заявления до министерството на транспорта за 
издаване на разрешителни за пътен превоз за броя автобуси, закупени от тях, 
удостоверен чрез съответните фактури. При все това, в Гърция се прилага обратното и е 
невъзможно автобуси да се закупят или внесат от друго място в Европейския съюз, тъй 
като необходимите разрешителни за пътен превоз вече не се издават. За да се внесе 
автобус или да се закупи такъв в Гърция, е необходимо първо да се получи 
разрешително за пътен превоз на стойност 70 000 евро. Автобуси, закупени и внесени в 
Гърция от компании, които не успяват да получат разрешителни за пътен превоз на 
стойност 70 000 евро, са изоставени да ръждясват на паркингите. Често е невъзможно 
да се намери туристическа агенция, която желае да продаде необходимите 
разрешителни, а самото министерство не е издавало нови от десет години. Вносителят 
на петицията изтъква, че без автобуси неговата компания трябва да ограничава своите 
дейности и ще бъде принуден да я закрие. Съответно той търси съдействие от 
комисията по петиции за премахване на ограниченията във връзка с издаването на 
разрешителни за пътен превоз.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

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

От петицията не става ясно дали ограниченията в наличието на разрешителни засягат 
само вътрешните услуги, или и международните услуги.

Международният превоз на пътници с автобус е обект на Регламент (ЕИО) № 684/92 от 
16 март 1992 г., изменен с Регламент (ЕО) № 11/98 от 11 декември 1997 г., който 
установява общи правила, определя условията за прилагане на принципа на свободно 
движение и опростява административните процедури. Въпреки това, този регламент 
засяга само международния превоз на пътници с автобус в рамките на територията на 
Общността.

Член 3 от регламента установява свободното предоставяне на превози, а член 3а 
разпорежда, че за осъществяването на международни превози на пътници с автобус, 
всеки превозвач, който отговаря на определените критерии, трябва да притежава 
лиценз на Общността, издаден от компетентните органи на държавата членка по 
установяване. Поради това при международните услуги в рамките на територията на 
Общността няма място за национални ограничения. Ако условията за получаване на 
лиценз на Общността са изпълнени, тогава кандидатът следва да получи такъв лиценз.

Въпреки това, вътрешните услуги са извън приложното поле на този регламент. 
Държавите членки са свободни да регулират пазара на вътрешни услуги, стига да 
съблюдават общите принципи на Договора за ЕО, включващи недискриминация на 
основание гражданство. При положение, че практиката в Гърция, както е описана от 
вносителя, където са издадени само ограничен брой лицензи, не дискриминира на 
основание гражданство, тя не е несъвместима с транспортното законодателство на 
Общността.

Все пак регулаторни мерки от този вид могат също да имат въздействие върху 
конкуренцията и свободата на установяване на общностни пътни превозвачи в Гърция.

Препоръчва се вносителят да бъде уведомен, че европейското транспортно 
законодателство засяга единствено международния превоз на пътници с автобус и че 
държавите членки са свободни да регулират вътрешните услуги, стига да съблюдават 
общите принципи на Договора за ЕО. Ако ограничението в броя на лицензите важи 
само за вътрешните услуги, това само по себе си не е несъвместимо с правото на 
Общността, стига кандидатите за лицензи да не бъдат дискриминирани на основание 
гражданство. Това не засяга аспектите на законодателството в областта на 
конкуренцията, което в този случай би попаднало под отговорността на националния 
орган, отговарящ за конкуренцията.

Комисията, от своя страна, ще поиска от гръцкото правителство да предостави 
допълнителна информация относно фактите по случая.
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4. Допълнителен отговор на Комисията REV, получен на 15 май 2009 г.

Тъй като Комисията установи, че достъпът до дейности в областта на автомобилния 
превоз в Гърция бива отказван на навлизащи на пазара дружества, без да се разглежда 
конкретното положение и финансовото състояние на предприятията-заявители, на 
28 януари 2009 г. Комисията изпрати обосновано становище на Гърция по повод на 
неспазването от нейна страна на правилата на Общността в областта на свободата на 
установяване за оператори в пътния транспорт.

С оглед на отговора, получен от гръцките органи на управление, Комисията ще вземе 
решение дали е необходимо допълнително разглеждане на случая.

5. Допълнителен отговор на Комисията REVII, получен на 24 юни 2010 г.

На 29 януари 2009 г. Комисията изпрати на Гърция обосновано становище, в което се 
указва, че като е ограничила регистрацията на превозните средства за обществено 
ползване, Гърция не е спазила своите задължения съгласно Договора, а също така и че е 
възпрепятствана свободата на установяване за дейности в областта на автомобилния 
превоз в Гърция, като спрямо новодошлите се проявява дискриминация без зачитане на 
индивидуалното положение и финансовия капацитет на предприятията-заявители. 
Комисията е на мнение, че Гърция ограничава свободата на установяване в сектора на 
търговията с петрол, като ограничава употребата на частно притежавани цистерни. Тъй 
като Гърция не е предприела необходимите мерки за съобразяване с обоснованото 
становище, на 8 октомври 2009 г. Европейската комисия взе решение да заведе дело в 
Съда на ЕС срещу Гърция за неспазване на европейските изисквания, свързани със 
свободата на установяване в сектора на пътния транспорт.

6. Допълнителен отговор на Комисията REVIII, получен на 16 март 2012 г.

Либерализацията на случайния превоз на пътници с автобус се разглежда като част от 
общите структурни реформи, включени в меморандума за разбирателство, подписан от 
ЕС, МВФ и ЕЦБ, от една страна, и гръцките органи, от друга страна, като се има 
предвид значението на сектора на туризма за постигането на по-голяма 
конкурентоспособност в гръцката икономика.

В приетото неотдавна от гръцкото правителство законодателство за първи път от много 
години насам се допуска предоставянето на нови разрешителни за тази специфична 
услуга. Гръцкото правителство реши да запази разпоредба, която е в сила от 70-те 
години на ХХ в. и съгласно която се изисква да бъде пуснато в движение ново превозно 
средство при предоставянето на ново разрешително, като причините за това са 
свързани с осъвременяването на автомобилния парк, защитата на околната среда и 
качеството на предоставяната услуга. Разпоредбата се прилага без дискриминация по 
отношение на всички оператори, които са подали заявка за издаване на разрешително, и 
се счита за пропорционална на преследваните цели.
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Заключение

Предвид горното Комисията не може да се намеси от името на вносителя на петицията, 
тъй като жалбата се отнася за специфична разпоредба, която попада в правомощията на 
съответната държава членка и която се прилага при надлежно спазване на принципите 
на недискриминация и пропорционалност.


