
CM\896365LT.doc PE415.079v04-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

16.3.2012
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Tema: Peticija Nr. 1379/2007 dėl būtinybės naikinti kelių transporto veiklos licencijų 
išdavimo apribojimus turistiniams autobusams, kurią pateikė Graikijos pilietis 
Georgopoulos Georgios Graikijos nacionalinio ir tarptautinio keleivių vežimo 
transporto asociacijos („Dromeas“) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pažymi, kad Europoje dėl kelių transporto veiklos licencijų, suteikiamų 
pagal nusipirktų tolimojo susisiekimo autobusų skaičių, išdavimo turizmo agentūros ar 
transporto bendrovės kreipiasi į Transporto ministeriją. Tai įrodo atitinkamos sąskaitos 
faktūros. Tačiau Graikijoje yra priešingai, nes joje neįmanoma nusipirkti tolimojo susisiekimo 
autobusų ar importuoti jų iš kitų Europos Sąjungos šalių, kadangi nebeišduodamos reikalingos 
kelių transporto veiklos licencijos. Norint importuoti tolimojo susisiekimo autobusą ar jį 
nusipirkti Graikijoje, visų pirma reikia gauti kelių transporto veiklos licenciją, kuri kainuoja 
70 000 EUR. Įmonių, neįsigijusių kelių transporto veiklos licencijų už 70 000 EUR, nupirkti 
ir į Graikiją įvežti autobusai lieka rūdyti stovėjimo aikštelėse. Dažnai neįmanoma surasti 
turizmo agentūros, kuri norėtų pardavinėti reikiamas licencijas, o pati ministerija nėra 
išdavusi nė vienos naujos licencijos per dešimt metų. Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į 
tai, kad be tolimojo susisiekimo autobusų jo bendrovė turi riboti savo veiklą ir bus priversta 
užsidaryti. Todėl jis prašo Peticijų komiteto pagalbos sprendžiant kelių transporto veiklos 
licencijoms taikomų apribojimų klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. gegužės 14 d. . Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. spalio 21 d. 
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„Iš peticijos pateikėjo suteiktos informacijos neaišku, ar apribojimai įsigyti licencijas taikomi 
tik vietinėms paslaugoms, ar taip pat ir tarptautinėms.

Tarptautinis keleivių vežimas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais reglamentuojamas 
1997 m. gruodžio 11 d. Reglamentu Nr. 11/98, iš dalies keičiančiu 1992 m. kovo 16 d. 
Reglamentą Nr. 684/92, kuriuo nustatomos bendrosios taisyklės, apibrėžiamos laisvo 
judėjimo principo taikymo sąlygos ir supaprastinamos administracinės procedūros. Tačiau šis 
reglamentas susijęs tik su tarptautiniu keleivių vežimu tolimojo susisiekimo ir miesto 
autobusais Bendrijos teritorijoje.

Šio reglamento 3 straipsnyje nustatoma laisvė teikti paslaugas, o 3a straipsnyje nurodoma, 
kad bet kuris vežėjas, atitinkantis išdėstytus kriterijus ir norintis tolimojo susisiekimo ir 
miesto autobusais vežti keleivius tarptautiniais maršrutais, privalo turėti valstybės narės, 
kurioje vežėjas yra įsisteigęs, kompetentingų institucijų išduotą Bendrijos licenciją. Todėl 
tarptautinėms paslaugoms Bendrijos teritorijoje negali būti taikomi nacionaliniai apribojimai. 
Jei pareiškėjas atitinka sąlygas gauti Bendrijos licenciją, jam turi būti išduodama licencija.

Tačiau vietinės paslaugos neįeina į šio reglamento taikymo sritį. Valstybės narės gali 
reguliuoti vietinių paslaugų rinką tuo atveju, jei jos laikosi EB sutarties bendrųjų principų, 
įskaitant nediskriminavimą dėl pilietybės. Atsižvelgiant į tai, kad Graikijoje, kaip teigia 
peticijos pateikėjas, kurioje išduodamas tik ribotas skaičius licencijų, nediskriminuojama dėl 
pilietybės, tai nėra nesuderinama su Bendrijos transporto teisės aktais.

Nepaisant to, tokios reguliavimo priemonės taip pat gali daryti poveikį konkurencingumui ir 
Bendrijos kelių transporto operatorių verslo steigimo laisvei Graikijoje.

Rekomenduojama informuoti peticijos pateikėją, kad Europos transporto teisės aktuose 
reglamentuojamas tik tarptautinis keleivių vežimas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais 
ir kad valstybės narės gali kontroliuoti vietines paslaugas, jei jos laikosi EB sutarties bendrųjų 
principų. Jei licencijų skaičiaus apribojimas taikomas tik vietinėms paslaugoms, iš esmės tai 
nepažeidžia Bendrijos teisės tuo atveju, jei pareiškėjai gauti licenciją nėra diskriminuojami 
dėl pilietybės. Tai turi būti vykdoma nepažeidžiant konkurencijos įstatymo, dėl kurio šiuo 
atveju atsakomybę prisiimtų nacionalinė konkurencijos institucija.

Komisija reikalaus Graikijos valdžios pateikti papildomų duomenų, susijusių su šiuo atveju.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gegužės 15 d.

„Kadangi Komisija sužinojo, kad Graikijoje atsisakoma veiklą pradedantiems asmenims 
suteikti teisę vykdyti kelių transporto veiklą, neapsvarstant konkrečios pareiškėjo padėties ir 
įmonės finansinių galimybių, 2009 m. sausio 28 d. ji išsiuntė Graikijai pagrįstą nuomonę dėl 
Graikijos Bendrijos taisyklių dėl kelių transporto operatorių verso steigimo laisvės 
nesilaikymo.

Remdamasi laišku, gautu iš Graikijos valdžios institucijų, Komisija nuspręs, ar šis atvejis turi 
būti toliau nagrinėjamas.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas (REVII.), gautas 2010 m. birželio 24 d.
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Sausio 29 d. Komisija išsiuntė Graikijai pagrįstą nuomonę, kurioje teigiama, kad Graikija 
nesilaikė Sutarties įsipareigojimo ribodama viešojo naudojimo transporto priemonių 
registraciją ir kad Graikijoje buvo suvaržyta kelių transporto veiklos pradėjimo laisvė, o 
pradedantieji veiklą buvo diskriminuojami neapsvarsčius konkrečios pareiškėjo padėties ir 
įmonės finansinių galimybių. Komisijos nuomone, ribodama privačių autocisternų naudojimą, 
Graikija varžo verslo steigimo laisvę degalų rinkos sektoriuje. Kadangi Graikija nesiėmė 
reikiamų priemonių, kad laikytųsi nuomonėje išdėstytų reikalavimų, 2009 m. spalio 8 d. 
Europos Komisija nusprendė paduoti Graikiją į Europos Teisingumo Teismą dėl Europos 
taisyklių dėl verslo steigimo kelių transporto sektoriuje laivės nesilaikymo.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas (REVIII.), gautas 2012 m. kovo 16 d.

Užsakomųjų maršrutų keleivių vežimo paslaugų, vykdomų tolimojo susisiekimo autobusais, 
liberalizavimas laikomas bendrų struktūrinių reformų, įtrauktų į supratimo memorandumą, 
kurį pasirašė Europos Komisija, Tarptautinis valiutos fondas, Europos Centrinis Bankas ir 
Graikijos valdžios institucijos, dalimi, atsižvelgiant į tai, kokia svarbi turizmo pramonė
siekiant didesnio Graikijos ekonomikos konkurencingumo.

Neseniai Graikijos valdžios priimtais teisės aktais pirmą kartą po daugelio metų sudarytos 
galimybės išduoti naujas licencijas šios konkrečios rūšies paslaugoms teikti. Graikijos 
vyriausybė nusprendė ir toliau taikyti nuo 8–ojo dešimtmečio egzistuojančios nuostatą, pagal 
kurią reikalaujama transporto priemonę pradėti eksploatuoti tik gavus naują veiklos licenciją, 
dėl priežasčių, susijusių su transporto priemonių parko modernizavimu, aplinkos apsauga ir 
teikiamų paslaugų kokybe. Ši nuostata taikoma visiems be išimties veiklos licencijos 
prašantiems operatoriams ir yra laikoma atitinkančia siekiamus tikslus.

Išvada

Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta, Komisija negali imtis priemonių, kad suteiktų peticijos 
pateikėjui pagalbą, kadangi jo skundas susijęs su specialia nuostata, kuri priklauso 
atitinkamos valstybės narės kompetencijai ir kuri taikoma tinkamai atsižvelgiant į 
nediskriminavimo ir proporcingumo principus.


