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Tárgy: Georgopoulos Georgios, görög állampolgár által a „Dromeas” (görög nemzeti 
és nemzetközi utasszállítási szövetség) nevében benyújtott, 1379/2007. számú 
petíció a turistabuszok közúti engedélyeinek kiadására vonatkozó 
korlátozások megszüntetésének szükségességéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Európa-szerte az utazási irodák és a közlekedési vállalatok 
az általuk vásárolt buszok száma alapján – amelyet a vonatkozó számlákkal igazolnak –
folyamodnak közúti engedélyért a közlekedési minisztériumokhoz. Ennek ellenkezője 
érvényes azonban Görögországban, ahol nincs mód buszok vásárlására vagy az Európai Unió 
más területeiről történő behozatalára, mivel a szükséges közúti engedélyeket már nem adják 
ki. Ahhoz, hogy valaki buszt vásároljon Görögországban vagy ilyen járművet importáljon, 
előbb be kell szereznie a közúti engedélyt, amelynek ára 70 000 EUR. Azok a megvásárolt 
vagy Görögországba behozott buszok, amelyekre az érintett vállalkozások nem szerezték be a 
70 000 EUR ellenében kiadott közúti engedélyt, ott rozsdásodnak a parkolókban. Gyakran 
lehetetlen olyan utazási irodát találni, amely hajlandó lenne eladni az előírt engedélyeket, 
tekintettel arra, hogy a minisztérium már tíz éve egyáltalán nem ad ki új engedélyeket. A 
petíció benyújtója rámutat arra, hogy buszok nélkül vállalkozása kénytelen korlátozni 
tevékenységeinek körét, aminek eredményeképpen kénytelen lesz felszámolnia a 
vállalkozását. Ezért a Petíciós Bizottság segítségét kéri abban, hogy szüntessék meg a közúti 
engedélyek kiadására vonatkozó korlátozásokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A petícióból nem derül ki, hogy az engedélyek megszerzésével kapcsolatos korlátozások csak 
a belföldi vagy a nemzetközi szolgáltatásokra is vonatkoznak.

Az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás az 1997. december 11-i 11/98/EK 
rendelettel módosított, 1992. március 16-i 684/92/EK rendelet hatálya alá tartozik, amely 
megállapítja a közös szabályokat, meghatározza a szabad mozgás elvének alkalmazására 
vonatkozó feltételeket és egyszerűsíti az igazgatási eljárásokat. Ez a rendelet azonban csak a 
Közösség területén autóbusszal végzett nemzetközi személyszállításra vonatkozik.

A rendelet 3. cikke meghatározza a szolgáltatásnyújtás szabadságát, a 3a. cikk pedig előírja, 
hogy az autóbusszal történő nemzetközi személyszállítás végzéséhez a bizonyos feltételeket 
teljesítő fuvarozóknak rendelkezniük kell a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai által 
kiállított közösségi engedéllyel. Tehát a Közösség területén nyújtandó nemzetközi 
szolgáltatások esetében nincs helye nemzeti korlátozásnak. Amennyiben teljesülnek a 
közösségi engedély megszerzéséhez szükséges feltételek, a kérelmezőnek meg kell adni az 
engedélyt.

A belföldi szolgáltatások azonban nem tartoznak az említett rendelet hatálya alá. A 
tagállamok maguk szabályozhatják a belföldi szolgáltatások piacát, feltéve, hogy tiszteletben 
tartják az EK-Szerződés általános elveit, többek között az állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés tilalmát. Amennyiben a petíció benyújtója által ismertetett görögországi 
gyakorlat – amely értelmében csak korlátozott számú engedélyt adnak ki – keretében nem 
alkalmaznak állampolgárságon alapuló megkülönböztetést, ez a gyakorlat nem 
összeegyeztethetetlen a szállítással kapcsolatos közösségi joggal.

Mindemellett az ilyen jellegű szabályozási intézkedések a versenyre és a közösségi közúti 
személyszállítók Görögországban történő szabad letelepedésére is hatást gyakorolhatnak.

A petíció benyújtóját tájékoztatni kell arról, hogy a szállítással kapcsolatos európai 
jogszabályok csak az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítással foglalkoznak, 
valamint hogy a tagállamok maguk szabályozhatják a belföldi szolgáltatások piacát, feltéve, 
hogy tiszteletben tartják az EK-Szerződés általános elveit. Amennyiben az engedélyek 
számával kapcsolatos korlátozás csak a belföldi szolgáltatásokra vonatkozik, ez önmagában 
nem összeegyeztethetetlen a közösségi joggal, feltéve, hogy az engedélykérelmezőkkel 
szemben nem alkalmaznak megkülönböztetést állampolgárságuk alapján. Ez nem érinti a 
versenyjogi vonatkozásokat, amelyek ez esetben az illetékes nemzeti hatóság hatáskörébe 
tartoznak.

A Bizottság a maga részéről az ügy körülményeivel kapcsolatban további információkat fog 
kérni a görög kormánytól.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2009. május 15.

Mivel a Bizottság megállapította, hogy Görögországban az új vállalkozások esetében a 
kérelmező vállalkozás egyedi helyzetétől és pénzügyi lehetőségeitől függetlenül megtagadják 
a közúti szállítással kapcsolatos tevékenységekhez való hozzáférést, a Bizottság 2009. január 
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28-án indokolással ellátott véleményt jutatott el Görögországhoz, amiért nem teljesíti a közúti 
fuvarozók szabad letelepedésére vonatkozó közösségi szabályokat.

A Bizottság a görög hatóságok válaszától teszi függővé az ügy lezárását.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV II): 2010. június 24.

2009. január 29-én a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Görögországnak, mert 
Görögország nem teljesítette a Szerződésből fakadó kötelezettségét azzal, hogy korlátozta a 
tömegközlekedési eszközök nyilvántartásba vételét, továbbá mert akadályozta 
Görögországban a közúti szállítási tevékenység vonatkozásában a letelepedési szabadságot, és 
az új belépőkkel szemben hátrányos megkülönböztetést alkalmazott anélkül, hogy figyelembe 
vette volna a kérelmet benyújtó vállalkozások egyedi helyzetét és pénzügyi kapacitását. A 
Bizottság azon a véleményen van, hogy Görögország korlátozza a letelepedés szabadságát az 
üzemanyag-kereskedelmi ágazatban azáltal, hogy korlátozza a magántulajdonú 
tartályjárművek használatát. Mivel Görögország nem tette meg az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy eleget tegyen az indokolással ellátott véleménynek, 2009. október 8-án 
az Európai Bizottság úgy döntött, hogy eljárást indít Görögország ellen az Európai Bíróságnál 
a letelepedés szabadságára vonatkozó európai szabályoknak a közúti szállítási ágazatban való 
megsértése miatt.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REVIII): 2012. március 16.

Az autóbusszal történő alkalmi személyszállítás liberalizálását az EB/IMF/EKB és a görög 
hatóságok között aláírt szándéknyilatkozatban szereplő átfogó strukturális reformok részének 
tekintik, figyelembe véve az idegenforgalom jelentőségét a görög gazdaság 
versenyképességének növelésében.

A görög kormány által legutóbb elfogadott jogszabály évek óta először lehetővé teszi új 
engedélyek kiadását erre a típusú szolgáltatásra. A görög kormány úgy döntött, hogy 
megtartja azt a hetvenes évek óta hatályos rendelkezést, amely új engedély kiadásához új 
jármű forgalomba helyezését írja elő a járműpark korszerűsítése, a környezetvédelem és a 
szolgáltatások minőségével kapcsolatos indokok alapján. Ezt a rendelkezést 
megkülönböztetés nélkül mindenkire alkalmazzák, aki engedélyért folyamodik, és a kitűzött 
célokkal arányosnak tekintik.

Következtetés

A fentiek tükrében a Bizottság nem léphet közbe a petíció benyújtója érdekében, mivel 
panasza olyan rendelkezésre vonatkozik, amely az érintett tagállam hatáskörébe tartozik, és 
amelyet a megkülönböztetésmentesség és az arányosság elveinek megfelelő tiszteletben 
tartása mellett alkalmaznak.


