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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1379/2007, którą złożył Georgopoulos Georgios (Grecja), w 
imieniu Greckiego Stowarzyszenia Krajowego i Międzynarodowego 
Transportu Pasażerskiego (Dromeas), w sprawie konieczności zniesienia 
ograniczeń w wydawaniu licencji drogowych dla autokarów turystycznych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje, że w całej Europie agencje turystyczne i spółki transportowe 
zwracają się do minerstwa transportu o wydanie licencji drogowych dla wielu kupowanych 
przez nie autokarów, zgodnie z odpowiednimi fakturami. Jednak w Grecji mają zastosowanie 
inne zasady. Nie ma tu bowiem możliwości zakupu autokarów lub ich przywozu z innego 
państwa Unii Europejskiej, ponieważ wymagane licencje drogowe nie są wówczas 
wydawane. Aby przywieźć autokar lub zakupić go w Grecji, najpierw konieczne jest 
uzyskanie licencji drogowej, która kosztuje 70 000 euro. Autokary kupowane i wwożone do 
Grecji przez przedsiębiorstwa, którym nie udało się uzyskać licencji kosztującej 70 000 euro 
rdzewieją na parkingach. Często niemożliwe jest znalezienie agencji turystycznej, która 
chciałaby sprzedać wymaganą licencję, a ministerstwo transportu od dziesięciu lat nie wydało 
żadnych nowych licencji. Składający petycję podkreśla, że z powodu braku autokarów musi 
ograniczyć działalność swojej spółki i będzie zmuszony ją zlikwidować. W związku z tym 
zwraca się do Komisji Petycji o pomoc w doprowadzeniu do zniesienia ograniczeń 
dotyczących wydawania licencji drogowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.
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Z niniejszej petycji nie wynika wyraźnie, czy ograniczenia w zakresie dostępności licencji 
dotyczą tylko usług krajowych, czy również usług międzynarodowych.

Międzynarodowy przewóz osób autokarem i autobusem jest przedmiotem rozporządzenia 
684/92 z dnia 16 marca 1992 r. zmienionego rozporządzeniem 11/98 z dnia 11 grudnia 
1997 r., które określa wspólne zasady, definiuje warunki stosowania zasady swobodnego 
przemieszczania się i upraszcza procedury administracyjne. Jednak rozporządzenie to dotyczy 
wyłącznie międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem na terytorium 
Wspólnoty.

W art. 3 przedmiotowego rozporządzenia wprowadzono swobodę świadczenia usług, 
natomiast w art. 3a określono, że w celu prowadzenia działalności międzynarodowego 
przewozu pasażerów autokarem oraz autobusem każdy przewoźnik spełniający kryteria musi 
mieć licencję wspólnotową wydaną przez właściwe władze państw członkowskich, w których 
prowadzona jest działalność. A zatem w odniesieniu do usług międzynarodowych na 
terytorium Wspólnoty nie ma miejsca na ograniczenia krajowe. Jeżeli spełniono warunki 
uzyskania licencji wspólnotowej, wnioskodawca musi ją otrzymać.

Jednak usługi krajowe nie wchodzą w zakres tego rozporządzenia. Państwa członkowskie 
mogą swobodnie regulować rynek usług krajowych pod warunkiem, że przestrzegają zasad 
ogólnych traktatu WE, w tym zasady niedyskryminacji ze względu na narodowość. O ile 
stosowana w Grecji praktyka, polegająca na wydawaniu ograniczonej liczby licencji, nie 
stanowi dyskryminacji ze względu na narodowość, nie jest ona niezgodna ze wspólnotowym 
prawodawstwem transportowym.

Tym niemniej środki regulacyjne tego rodzaju mogą też mieć wpływ na konkurencję oraz 
swobodę prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólnotowych operatorów transportu 
drogowego w Grecji.

Zaleca się poinformowanie składającego petycję, że europejskie prawodawstwo transportowe 
dotyczy tylko międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem, a państwa 
członkowskie mają swobodę w zakresie regulowania usług krajowych pod warunkiem 
poszanowania zasad ogólnych traktatu WE. Jeżeli ograniczenie liczby licencji ma 
zastosowanie tylko wobec usług krajowych, sytuacja ta jako taka nie jest niezgodna z prawem 
wspólnotowym przy założeniu, że osoby starające się o licencję nie są dyskryminowane ze 
względu na narodowość. Ma to miejsce bez uszczerbku dla aspektów prawa konkurencji, 
które w tym przypadku wchodzą w zakres kompetencji krajowego organu ds. konkurencji.

Ze swej strony Komisja zwróci się do rządu greckiego o przekazanie dodatkowych informacji 
na temat faktów związanych z tą sprawą.

4. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 15 maja 2009 r.

Ponieważ Komisja dowiedziała się, że dostępu do działalności operatora transportu 
drogowego w Grecji odmawia się nowym podmiotom bez rozpatrzenia indywidualnej sytuacji 
i zdolności finansowej operatorów starających się o licencję, w dniu 28 stycznia 2009 r. 
Komisja wystosowała do Grecji uzasadnioną opinię w sprawie nieprzestrzegania przepisów 
wspólnotowych w sprawie swobody świadczenia usług operatora w sektorze transportu 
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drogowego.

Na podstawie odpowiedzi od władz greckich Komisja zadecyduje, czy sprawa ma być dalej 
rozpatrywana.

5. Odpowiedź Komisji (REV II), otrzymana 24 czerwca 2010 r.

W dniu 29 stycznia 2009 r. Komisja wystosowała do Grecji uzasadnioną opinię, w której 
stwierdzono, że Grecja, ograniczając rejestrację pojazdów użytku publicznego, nie wywiązała 
się ze zobowiązania nałożonego na nią na mocy traktatu oraz że utrudniona została swoboda 
świadczenia usług operatora transportu drogowego w Grecji, a nowe podmioty są 
dyskryminowane bez rozpatrzenia indywidualnej sytuacji i zdolności finansowej operatorów 
starających się o licencję. Komisja jest zdania, że poprzez ograniczenie korzystania z cystern 
prywatnych Grecja ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze 
sprzedaży paliw. Ponieważ Grecja nie podjęła stosownych środków niezbędnych do 
zastosowania się do uzasadnionej opinii, w dniu 8 października 2009 r. Komisja Europejska 
postanowiła wszcząć postępowanie przeciw Grecji przed  Europejskim Trybunałem 
Sprawiedliwości w związku z naruszeniem przepisów europejskich w zakresie swobody 
świadczenia usług operatora w sektorze transportu drogowego.

6. Odpowiedź Komisji (REV III), otrzymana 16 marca 2012 r.

Liberalizację usług autokarowych uważa się za część całościowych zmian strukturalnych 
zawartych w protokole podpisanym przez KE/MFW/EBC i władze greckie, z uwzględnieniem 
znaczenia, jakie branża turystyczna ma dla zwiększania konkurencyjności greckiej 
gospodarki.

Przyjęte ostatnio przez rząd grecki przepisy po raz pierwszy od wielu lat pozwoliły na 
przyznawanie nowych licencji na ten szczególny rodzaj usług. Rząd grecki postanowił 
zachować przepis, który istnieje już od lat siedemdziesiątych i który stanowi, że nowy pojazd 
jest dopuszczany do ruchu z chwilą otrzymania licencji, ze względu na modernizację floty, 
ochronę środowiska oraz jakość świadczonych usług. Przepis ten ma zastosowanie bez 
wyjątku do wszystkich operatorów starających się o licencję i uznaje się go za proporcjonalny 
w stosunku do zamierzonych celów.

Wnioski

Wobec powyższego Komisja nie może interweniować w imieniu składającego petycję, 
ponieważ jego skarga odnosi się do określonego przepisu, który podlega kompetencji danego 
państwa członkowskiego i jest stosowany z poszanowaniem zasad niedyskryminacji i 
proporcjonalności.


