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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1379/2007 af Georgopoulos Georgios, græsk statsborger, på 
vegne af den græske transportsammenslutning for nationale og 
internationale passagerer (Dromeas), om behovet for at reducere 
begrænsningerne vedrørende udstedelse af kørselstilladelser til turistbusser

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at turistbureauer eller transportvirksomheder i hele Europa ansøger 
transportministeriet om kørselstilladelser til det antal busser, som de har købt i henhold til de 
relevante fakturaer. Det modsatte er imidlertid gældende i Grækenland, hvor det er umuligt at 
købe busser eller importere dem fra andre steder i Den Europæiske Union, eftersom de 
relevante kørselstilladelser ikke længere udstedes. For at importere en bus eller købe én i 
Grækenland, er det først og fremmest nødvendigt at få en kørselstilladelse, som koster 70.000 
euro. Busser, som købes og indføres i Grækenland af virksomheder, som ikke kan få 
kørselstilladelser til 70.000 euro, står blot og ruster på parkeringspladserne. Det er ofte 
umuligt at finde et turistbureau, som er villig til at sælge de fornødne tilladelser, idet 
ministeriet selv ikke har udstedt nogen nye tilladelser i 10 år. Andrageren påpeger, at hans 
virksomhed uden busser må indskrænke sine aktiviteter og derfor vil være tvunget til at lukke. 
Han anmoder derfor om Udvalget for Andragenders bistand til at få begrænsningerne for 
udstedelse af kørselstilladelser hævet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. maj 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008
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"Det fremgår ikke tydeligt af andragendet, om begrænsningerne vedrørende udstedelse af 
kørselstilladelser kun er et indenlandsk anliggende eller også et internationalt anliggende.

International personbefordring med bus er underlagt forordning 684/92 af 16. marts 1992 som 
ændret ved forordning 11/98 af 11. december 1997, som indeholder fælles regler, opstiller 
betingelserne for anvendelse af princippet om fri bevægelighed og forenkler de administrative 
procedurer. Denne forordning vedrører imidlertid kun international personbefordring med bus 
inden for Fællesskabets territorium.

I forordningens artikel 3 fastlægges retten til at udføre personbefordring, og i artikel 3a 
anføres det, at transportvirksomheder, der opfylder visse kriterier, med henblik på udførelse af 
international personbefordring med bus skal være i besiddelse af en EF-tilladelse, som er 
udstedt af de kompetente myndigheder i hjemstedsmedlemsstaten. Derfor er der med hensyn 
til internationale tjenesteydelser inden for Fællesskabets territorium ikke plads til nationale 
begrænsninger. En ansøger har krav på at få udstedt en EF-tilladelse, hvis betingelserne for 
udstedelse er opfyldt.

Nationale tjenesteydelser falder dog ikke ind under denne forordnings anvendelsesområde. 
Medlemsstaterne er frit stillet med hensyn til at regulere markedet for nationale 
tjenesteydelser, forudsat at de respekterer EF-traktatens generelle principper, herunder 
forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. I det omfang Grækenlands 
praksis, som andrageren beskriver, hvorved der kun udstedes et begrænset antal tilladelser, 
ikke udgør forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, er den ikke uforenelig med 
Fællesskabets transportlovgivning.

Ikke desto mindre kan denne slags reguleringsforanstaltninger ligeledes have konsekvenser 
for konkurrencen og for etableringsfriheden for Fællesskabets vejtransportoperatører i 
Grækenland.

Det anbefales, at andrageren underrettes om, at europæisk transportlovgivning kun vedrører 
international personbefordring med bus, og at medlemsstaterne er frit stillet med hensyn til at 
regulere markedet for nationale tjenesteydelser, forudsat at de respekterer EF-traktatens 
generelle principper. Hvis begrænsningen i antallet af tilladelser kun vedrører nationale 
tjenesteydelser, er dette som sådan ikke uforeneligt med fællesskabslovgivningen, forudsat at 
ansøgerne ikke udsættes for forskelsbehandling på grundlag af deres nationalitet. Dette 
berører ikke aspekter af konkurrencelovgivningen, som i dette tilfælde ville være de nationale 
konkurrencemyndigheders ansvar.

Kommissionen vil anmode de græske myndigheder om at give yderligere oplysninger om 
sagens faktiske omstændigheder."

4. Kommissionens supplerende svar (REV), modtaget den 15. maj 2009.

"Kommissionen har erfaret, at nye operatører i Grækenland nægtes adgang til markedet for 
vejtransport uden at der tages hensyn til de ansøgende forretningsforetagenders individuelle 
forhold og økonomiske formåen, og Kommissionen har derfor den 28. januar 2009 sendt en 
begrundet udtalelse til Grækenland vedrørende landets manglende efterlevelse af EF-
bestemmelserne om operatørers ret til at etablere sig inden for vejtransportsektoren.
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Kommissionen vil alt afhængig af svaret fra de græske myndigheder beslutte, hvorvidt sagen 
skal behandles yderligere."

5. Kommissionens supplerende svar (REVII), modtaget den 24. juni 2010.

"Den 29. januar 2009 sendte Kommissionen en begrundet udtalelse til de græske 
myndigheder, hvori den anførte, at Grækenland havde undladt at opfylde sin forpligtelse i 
henhold til traktaten ved at begrænse indregistreringen af køretøjer til offentligt brug, at 
etableringsfriheden for vejtransportaktiviteter i Grækenland blev krænket, og at nye 
operatører blev forskelsbehandlet uden hensyntagen til de ansøgende forretningsforetagenders 
individuelle forhold og økonomiske formåen. Kommissionen mener, at Grækenland 
begrænser etableringsfriheden i benzinsektoren ved at begrænse antallet af privatejede 
tankbiler. Da Grækenland ikke traf de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme den 
begrundede udtalelse, besluttede Kommissionen den 8. oktober 2009 at anlægge sag mod 
Grækenland ved Domstolen for manglende overholdelse af EU's regler om etableringsfrihed i 
vejtransportsektoren."

6. Kommissionens supplerende svar (REVIII), modtaget den 16. marts 2012.

Liberaliseringen af lejlighedsvis personbefordring med bus anses for at være en del af de 
overordnede strukturreformer, der indgår i aftalememorandummet mellem EF/IMF/ECB og 
de græske myndigheder, i betragtning af turistindustriens betydning for forbedringen af 
konkurrenceevnen i den græske økonomi.

Den seneste lovgivning, som er vedtaget af den græske regering, gjorde det for første gang i 
mange år muligt at udstede nye bevillinger til denne form for tjenesteydelser. Den græske 
regering har besluttet at opretholde en bestemmelse, som har eksisteret siden halvfjerdserne, 
og som stiller krav om, at der af hensyn til modernisering af flåden, beskyttelse af miljøet og 
sikring af kvaliteten af de leverede tjenesteydelser skal indregistreres et nyt køretøj, når der 
udstedes en ny bevilling. Denne bestemmelse anvendes uden forskelsbehandling for alle 
operatører, der ansøger om en bevilling, og det anses for at stå i forhold til de ønskede mål.

Konklusion

På baggrund af ovenstående, kan Kommissionen ikke gribe ind på vegne af andrageren, da 
hans klage vedrører en særlig bestemmelse, der falder ind under den pågældende 
medlemsstats kompetence, og som anvendes under behørig respekt for principperne om 
ikkeforskelsbehandling og proportionalitet. 
"


