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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1379/2007, adresată de Georgopoulos Georgios, de naționalitate elenă, 
în numele Asociației pan-elene de transport național și internațional de pasageri 
(Dromeas), privind necesitatea ridicării restricțiilor asupra eliberării de licențe de 
transport rutier pentru autocarele turistice

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că în toată Europa, agențiile de turism sau societățile de transport 
solicită Ministerului Transporturilor licențe de transport rutier pentru autocarele achiziționate 
de acestea, în baza facturilor relevante. Cu toate acestea, în Grecia există o situație diametral 
opusă, fiind imposibil să se achiziționeze sau să se importe autocare de oriunde din Uniunea 
Europeană, deoarece licențele de transport rutier necesare nu se mai eliberează. Pentru a 
importa sau achiziționa un autocar în Grecia, este necesară obținerea unei licențe de transport 
rutier care costă 70 000 de euro. Autocarele achiziționate și aduse în Grecia de firme care nu 
au obținut aceste licențe de transport rutier în valoare de 70 000 de euro sunt lăsate să 
ruginească în parcări. Este adesea imposibil să se găsească o agenție de turism dispusă să 
vândă licențele necesare, deoarece ministerul nu a mai eliberat altele noi de zece ani. 
Petiționarul subliniază că, fără autocare, compania sa trebuie să își limiteze activitățile și va fi 
obligată să își înceteze activitatea. Prin urmare, acesta solicită ajutorul Comisiei pentru petiții 
în vederea ridicării restricțiilor privind eliberarea licențelor de transport rutier.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008

Din petiție, nu reiese în mod clar dacă restricțiile asupra disponibilității licențelor de transport 
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privesc doar serviciile naționale sau și cele internaționale.

Transportul internațional de pasageri cu autocare și autobuze este reglementat prin 
Regulamentul (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992, astfel cum a fost modificat prin 
Regulamentul (CE) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997, care stabilește norme comune, definește 
condițiile pentru aplicarea principiului liberei circulații și simplifică procedurile 
administrative. Totuși, regulamentul face referire doar la transportul internațional de pasageri 
cu autocare și autobuze pe teritoriul Comunității.

Articolul 3 din regulament stabilește libertatea furnizării de servicii, iar articolul 3a stipulează 
că, pentru efectuarea operațiunilor de transport internațional de pasageri cu autocare și 
autobuze, orice transportator care respectă anumite criterii trebuie să dețină o licență 
comunitară emisă de autoritățile competente ale statului membru de stabilire. Prin urmare, 
pentru serviciile internaționale pe teritoriul Comunității nu se aplică restricții naționale. În 
cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru obținerea unei licențe de transport comunitare, 
atunci solicitantul trebuie să primească o astfel de licență.

Cu toate acestea, serviciile naționale nu intră în domeniul de aplicare al regulamentului. 
Statele membre pot reglementa liber piața serviciilor naționale cu condiția ca acestea să 
respecte principiile generale ale Tratatului CE, inclusiv nediscriminarea pe baza naționalității. 
În măsura în care practicile din Grecia descrise de petiționar, potrivit căruia sunt emise doar 
un număr limitat de licențe, nu sunt discriminatorii pe motive de naționalitate, acestea nu sunt 
incompatibile cu legislația comunitară în domeniul transportului.

Cu toate acestea, astfel de măsuri de reglementare pot avea un impact asupra concurenței și 
libertății de stabilire a operatorilor comunitari de transport rutier în Grecia.

Se recomandă informarea petiționarului cu privire la faptul că legislația europeană de 
transport vizează exclusiv transportul internațional de pasageri cu autocare și autobuze și că 
statele membre sunt libere să reglementeze serviciile naționale cu condiția ca acestea să 
respecte principiile generale din Tratatul CE. Dacă restricțiile privind numărul de licențe se 
aplică doar serviciilor naționale, acest lucru nu este incompatibil cu legislația comunitară, cu 
condiția ca solicitanții licențelor să nu fie discriminați pe motive de naționalitate. Aceasta nu 
aduce atingere aspectelor care vizează legislația în domeniul concurenței care, într-un astfel 
de caz, sunt responsabilitatea autorităților naționale competente.

Comisia va solicita guvernului Greciei să furnizeze informații suplimentare privind aspectele 
acestui caz.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 15 mai 2009

Comisia a constatat că noilor actori de pe piață li s-a refuzat accesul la activitățile de transport 
rutier din Grecia, fără să se țină seama de situația individuală și de capacitatea financiară a 
firmelor care solicită o licență. Prin urmare, la 28 ianuarie 2009, Comisia a transmis un aviz 
motivat Greciei pentru nerespectarea de către aceasta a normelor comunitare privind libertatea 
de stabilire a operatorilor din sectorul transportului rutier.

În funcție de răspunsul primit din partea autorităților elene, Comisia va decide dacă este 
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necesar să continue investigațiile.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 24 iunie 2010

La 29 ianuarie 2009, Comisia a transmis un aviz motivat Greciei pentru nerespectarea de către 
aceasta a obligației din Tratat, prin restricționarea înmatriculării vehiculelor de uz public și a 
libertății de stabilire a operatorilor de transport rutier în Grecia, precum și din cauza 
discriminării noilor actori de pe piață, neținându-se seama de situația individuală și de 
capacitatea financiară a firmelor solicitante. Comisia consideră că Grecia restricționează 
libertatea de stabilire în sectorul comercializării benzinei prin limitarea utilizării vehiculelor-
cisternă aflate în proprietate privată. Deoarece Grecia nu a luat măsurile necesare pentru a se 
conforma avizului motivat, la 8 octombrie 2009, Comisia Europeană a decis să aducă Grecia 
în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea normelor europene privind 
libertatea de stabilire în sectorul transportului rutier.

6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 16 martie 2012

Liberalizarea serviciilor ocazionale de transport de pasageri cu autocare a fost considerată 
parte din reformele structurale globale incluse în memorandumul de înțelegere semnat între 
CE/FMI/BCE și autoritățile elene, având în vedere importanța industriei turismului din 
punctul de vedere al atingerii celor mai ridicate niveluri de competitivitate în economia elenă. 

Legislația recentă adoptată de guvernul elen a permis, pentru prima dată după mulți ani, 
acordarea de noi licențe pentru acest tip specific de servicii. Guvernul elen a decis să mențină 
o dispoziție care există din anii ’70 și care impune ca un nou vehicul să fie pus în circulație 
atunci când se acordă o nouă licență, din motive legate de modernizarea parcului, de protecția 
mediului și de calitatea serviciilor prestate. Această dispoziție se aplică fără discriminare 
tuturor operatorilor care solicită o licență și este considerată proporțională cu obiectivele 
vizate.

Concluzie

În lumina celor de mai sus, Comisia nu poate interveni în numele petiționarului întrucât 
plângerea acestuia se referă la o dispoziție concretă care intră în sfera de competență a statului 
membru vizat și care se aplică respectând în mod corespunzător principiile nediscriminării și 
proporționalității.


