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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1379/2007, ingediend door Georgopoulos Georgios (Griekse 
nationaliteit), namens de Pan-Hellenic National en International Passenger 
Transport Association (Dromeas), over de noodzaak tot opheffing van 
beperkingen op het verstrekken van vergunningen voor touringcars

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft aan dat touroperators en vervoersbedrijven in heel Europa vergunningen 
kunnen aanvragen bij hun eigen ministerie van Vervoer voor aangeschafte touringcars aan de 
hand van relevante nota’s. Het tegenovergestelde is van toepassing op Griekenland. Hier is 
het niet mogelijk om touringcars aan te schaffen of te importeren vanuit andere EU-lidstaten, 
aangezien de vereiste vergunningen niet meer worden verstrekt. Om een touringcar te kunnen 
importeren of in Griekenland te kunnen kopen, moet de ondernemer beschikken over een 
vergunning, die 70 000 euro kost. Touringcars die in Griekenland zijn gekocht of ingevoerd 
door ondernemingen die niet beschikken over een dergelijke vergunning staan te roesten op 
parkeerplaatsen. Het is vrijwel onmogelijk om een touroperator te vinden die dergelijke 
vergunningen wil verkopen; het ministerie verstrekt al sinds tien jaar geen nieuwe 
vergunningen meer. Indiener wijst erop dat zijn bedrijf zonder touringcars zijn activiteiten 
maar beperkt kan ontplooien en hij bijgevolg het bedrijf zal moeten sluiten. Derhalve zoekt hij 
steun bij de Commissie verzoekschriften met het verzoek deze beperkingen op het 
verstrekken van vergunningen op te heffen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.
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Uit het verzoekschrift blijkt niet duidelijk of de beperkingen op de beschikbaarheid van 
vergunningen alleen betrekking hebben op nationale, of ook op internationale diensten.

Het internationaal vervoer van reizigers met touringcars en autobussen valt onder 
Verordening nr. 684/92 van 16 maart 1992, als gewijzigd bij Verordening nr. 11/98 van 11 
december 1997, die gemeenschappelijke regels vastlegt, evenals de voorwaarden voor de 
toepassing van het beginsel van vrij verkeer, en die administratieve procedures vereenvoudigt. 
Deze verordening is echter alleen van toepassing op het internationaal vervoer van reizigers
met touringcars en autobussen op het grondgebied van de Gemeenschap.

Artikel 3 van de verordening legt het recht op het verlenen van diensten vast en artikel 3 bis 
bepaalt dat elke vervoerder die voldoet aan bepaalde criteria moet beschikken over een 
communautaire vergunning die door de bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging 
wordt afgegeven. Er is daarom geen ruimte voor nationale beperkingen voor internationale 
diensten binnen het grondgebied van de Gemeenschap. Indien aan de voorwaarden voor het 
verkrijgen van een vergunning wordt voldaan, dient deze aan de aanvrager te worden 
gegeven.

Nationale diensten vallen echter buiten de werkingssfeer van deze verordening. Lidstaten zijn 
vrij om de markt voor binnenlandse diensten te reguleren, mits zij de algemene beginselen 
van het EG-Verdrag, met inbegrip van het beginsel van non-discriminatie op grond van 
nationaliteit, respecteren. Het door indiener beschreven handelen van Griekenland, waarbij 
slechts een beperkt aantal vergunningen wordt verstrekt, is geen vorm van discriminatie op 
grond van nationaliteit en is niet onverenigbaar met de communautaire vervoerswetgeving.

Desondanks kunnen dit soort regelgevende maatregelen wel gevolgen hebben voor de 
concurrentie en de vrije vestiging van communautaire wegvervoerders in Griekenland.

Aangeraden wordt indiener te informeren dat de Europese vervoerswetgeving alleen 
betrekking heeft op het internationale vervoer met touringcars en autobussen en dat de 
lidstaten het recht hebben nationale diensten te reguleren, mits zij de algemene beginselen van 
het EG-Verdrag naleven. Indien de beperking van het aantal vergunningen alleen geldt voor 
nationale diensten, is dit niet strijdig met het Gemeenschapsrecht, mits er geen sprake is van 
discriminatie tegen de aanvragers van een vergunning op grond van hun nationaliteit. Dit laat 
de aspecten van de mededingingswetgeving onverlet, die in dit geval onder de 
verantwoordelijkheid van de nationale mededingingsautoriteit zouden vallen.

De Commissie zal de Griekse overheid op haar beurt verzoeken aanvullende informatie te 
vertrekken over de feiten van deze zaak.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009.

De Commissie is tot de vaststelling gekomen dat in Griekenland de toegang tot 
wegvervoersactiviteiten wordt ontzegd aan nieuwkomers, zonder rekening te houden met de 
individuele situatie en de financiële mogelijkheden van de ondernemingen die een vergunning 
aanvragen. De Commissie heeft een met redenen omkleed advies doen toekomen aan 
Griekenland, omdat het land de communautaire regelgeving op het vlak van de vrije vestiging 
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van ondernemers in de vervoerssector niet naleeft.

De Commissie zal op basis van het antwoord van de Griekse autoriteiten besluiten of de zaak 
moet worden opgevolgd.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 juni 2010.

Op 29 januari 2009 zond de Commissie Griekenland een met redenen omkleed advies waarin 
ze stelde dat Griekenland niet had voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van het Verdrag 
door de registratie te beperken van voertuigen voor openbaar gebruik, en dat de vrije vestiging 
van het wegvervoer in Griekenland werd gehinderd en nieuwkomers werden gediscrimineerd 
zonder rekening te houden met de individuele situatie en de financiële draagkracht van de 
ondernemingen die zich wilden registeren. De Commissie is van mening dat Griekenland de 
vrije vestiging in de benzinemarktsector beperkt door het gebruik van particuliere tankwagens 
te beperken. Omdat Griekenland niet de noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om zich te 
voegen naar het met redenen omkleed advies, besloot de Europese Commissie op 8 oktober 
2009 Griekenland voor het Europese Hof van Justitie te dagen wegens het niet naleven van 
Europese regels inzake vrije vestiging in de sector wegvervoer.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012.

De liberalisering van het incidentele passagiersvervoer met touringcars werd beschouwd als 
deel van de algemene structurele hervormingen die zijn opgenomen in het Memorandum van 
overeenstemming tussen EG/IMF/ECB en de Griekse autoriteiten, waarbij het belang van de 
toeristische sector voor het verhogen van het concurrentievermogen van de Griekse economie
in acht werd genomen. 

De recente wetgeving die door de Griekse regering is aangenomen, maakt het voor het eerst in 
vele jaren mogelijk nieuwe vergunningen voor dit soort dienst te verlenen. De Griekse 
regering heeft besloten om een bepaling uit de jaren zeventig te handhaven, die vereist dat als 
een nieuwe vergunning wordt verleend, een nieuw voertuig in omloop wordt gebracht in het 
belang van de modernisering van de bussen, de bescherming van het milieu en de kwaliteit 
van de geleverde diensten. Deze bepaling wordt zonder discriminatie toegepast op alle 
operatoren die een vergunning aanvragen en ze wordt beschouwd als evenredig aan de 
gewenste doelstellingen. 

Conclusie

Gelet op het bovenstaande kan de Commissie niet interveniëren namens de indiener, omdat 
zijn klacht betrekking heeft op een specifieke bepaling die onder de bevoegdheid van de 
desbetreffende lidstaat valt en die wordt toegepast met inachtneming van de beginselen van 
niet-discriminatie en evenredigheid. 


