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ontwikkeling van de Griekse eilanden (EOAEN), over problemen met het vervoer 
van personen en goederen van en naar de Griekse eilanden

1. Samenvatting van verzoekschrift 1821/2009

Indiener verwijst naar de problemen waarmee de Griekse eilandenregio's worden geconfronteerd 
vanwege de buitensporig hoge kosten voor het vervoer van personen en goederen. Indiener 
benadrukt dat de prijzen voor vervoersbewijzen en de kosten van goederenvervoer in de loop van 
de afgelopen vijf jaar met 150% zijn gestegen en 500% duurder uitvallen dan vervoer over de 
weg. Indiener wijst er in dit verband op dat er in Griekenland nog steeds problemen zijn met de 
omzetting van Verordening (EEG) nr. 3577/92 houdende toepassing van het beginsel van het vrij 
verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer) en 
verwijst met name naar artikel 4 van deze verordening betreffende compensaties die wegens 
openbaredienstverplichtingen verschuldigd zijn. Derhalve verzoekt indiener het Europees 
Parlement om maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de scheepsvaart van en naar de 
Griekse eilanden op een toereikend niveau wordt gehandhaafd.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1821/2009: ontvankelijk verklaard op 22 maart 2010. De Commissie is om 
inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 december 2003 voor 995/2002
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Na de inwerkingtreding van Verordening nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 19921 werd 
de maritieme cabotage in de Gemeenschap stapsgewijze geliberaliseerd. Vanaf 1 januari 1999 
zijn de enige overblijvende beschermde ondernemingen tot 1 januari 2004 twee 
eilandcabotagediensten in Griekenland: geregelde passagiers- en veerdiensten en door schepen 
kleiner dan 650 bruto ton verstrekte diensten (zie artikel 6, lid 3 van de verordening). Op 27 juni 
2001 publiceerde Griekenland wet 2932/2001, die deze twee diensten vanaf 1 november 2002 
liberaliseert.

De Commissie en de heer Zambetakis (namens de eigenaars van kustpassagiersschepen) zijn het 
erover eens dat wet 2932/2001 deze diensten niet volledig liberaliseert. 

Daarom is de heer Zambetakis van mening dat de wet in strijd is met Verordening nr. 3577/92 
van de Raad vanaf de publicatie ervan, terwijl de Commissie van mening is dat wet 2932/2001 
pas vanaf 1 januari 2004 in strijd zal zijn met de verordening, als die onveranderd blijft. De 
mening van de Commissie is gebaseerd op de zeer duidelijke bewoordingen van artikel 6, lid 3, 
van Verordening nr. 3577/92 van de Raad2.

De Commissie is van mening dat de tekst van de verordening in verband met deze kwestie zo 
duidelijk is dat er geen ruimte is voor interpretatie. Pas in 2004 kan formele actie tegen 
Griekenland worden ondernomen. Het eenvoudige feit dat de Griekse autoriteiten hun bereidheid 
hebben getoond de betrokken diensten vóór 2004 te liberaliseren, wijzigt de verordening niet. In 
het kader van inbreukprocedure 2002/4417 werd deze kwestie uitgebreid besproken3. De Griekse 
autoriteiten werden er vóór de wet werd goedgekeurd, van op de hoogte gebracht dat het ontwerp 
niet met de cabotageverordening in overeenstemming was (brief van mevrouw De Palacio van 6 
juni 2001, geciteerd door de heer Zambetakis). Griekenland besloot echter de tekst goed te 
keuren. De Commissie is van mening dat dit overeenkomstig de EG-wetgeving tot 2004 
toelaatbaar is.

Ook het feit dat Griekenland in 2000 volledig lid werd van de eurozone en zich in een betere 
sociaal-economische situatie bevindt dan in 1992, wijzigt de verordening niet. De aan 
Griekenland op dat ogenblik toegestane derogatie was gebaseerd op redenen van sociaal-
economische cohesie, maar is niet aan enige sociaal-economische voorwaarde onderworpen.

Desalniettemin staan de Commissiediensten met de Griekse autoriteiten in contact om de 
verschillende betrokken kwesties te bespreken. Na de brief van mevrouw De Palacio werd de 
Griekse autoriteiten op 17 december 2001 een tweede waarschuwingsschrijven gestuurd, nog 
voordat de klacht van de heer Zambetakis werd ontvangen. Nadien werden verschillende andere 
brieven gestuurd en vonden in Brussel vergaderingen plaats om de kwestie op te lossen.

Als de Griekse autoriteiten hun wetgeving tegen 1 januari 2004 niet wijzigen om ze met de EG-
regels in overeenstemming te brengen, kan de Commissie passende stappen ondernemen om een 
inbreukprocedure te starten.

                                               
1 PB L 364 van 12.12.1992, blz. 7.
2 In dit artikel staat: "Ter wille van de sociaal-economische samenhang is de in lid 2 bedoelde uitzondering tot 1 
januari 2004 van toepassing op Griekenland voor geregelde passagiers- en veerdiensten en voor diensten met 
schepen van minder dan 650 bruto ton". 
3 De Ombudsman verklaarde in zijn besluit van 15 oktober 2002 dat er van wanbeheer door de Commissie in deze 
kwestie geen sprake was (dossier 157/2002/OV). 
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4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 december 2004 voor 995/2002

Na de inwerkingtreding van Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 19921

moesten de diensten van maritieme cabotage in de Gemeenschap worden geliberaliseerd. 
Krachtens artikel 6, lid 3 van de verordening is echter tot 1 januari 2004 een uitzondering van 
toepassing op Griekenland betreffende deze verplichting voor geregelde passagiers- en 
veerdiensten en voor diensten met schepen van minder dan 650 bruto ton. Op 27 juni 2001 
publiceerden de Griekse autoriteiten echter wet nr. 2932/2001, die deze twee diensten vanaf 1 
november 2002 liberaliseert.

De heer Zambetakis (namens de Unie van kustreders) en andere interveniënten hebben klachten 
ingediend bij de diensten van de Commissie over het feit dat de Griekse wet deze diensten niet 
volledig liberaliseert. De Commissie stemde in met dit standpunt, maar was van mening dat er 
geen sprake is van een overtreding van Verordening nr. 3577/92 vanaf de publicatie van de wet, 
maar pas vanaf 1 januari 2004 als deze wet onveranderd blijft. Zij kan de door de communautaire 
verordening vastgestelde termijn niet wijzigen.

De diensten van de Commissie hebben echter vanaf 2001 aan de Griekse autoriteiten 
medegedeeld op welke gronden de nationale wetgeving niet met de verordening in 
overeenstemming was. Aangezien de wet daarop niet is gewijzigd, is er na 1 januari 2004 een 
inbreukprocedure gestart en is er op 5 februari 2004 een aanmaning aan Griekenland verzonden. 
De Commissie heeft vier bezwaren aangetekend:

- De Griekse wet stelt een regelgevingskader in waardoor alle zeeverbindingen met de eilanden 
onderworpen kunnen worden aan openbaredienstverplichtingen, met name voor routes, de 
frequentie van de verbindingen en de duur ervan (10 maanden per jaar), en het tarief voor 
reizigers in derde klasse, terwijl openbaredienstverplichtingen volgens Verordening nr. 
3577/92 enkel kunnen worden opgelegd als ze elk afzonderlijk gerechtvaardigd worden.

- De Griekse wet verplicht alle niet-Griekse bemanningsleden een certificaat voor taalkennis 
van het Grieks te bezitten, maar, hoewel het land van ontvangst het recht heeft haar eigen 
bemanningsregels op te leggen in het kader van cabotage met eilanden, deze regels kunnen 
niet verder gaan dan hetgeen in het Gemeenschapsrecht is vastgelegd. In onderhavig geval 
bepaalt Richtlijn 2001/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 inzake 
het minimumopleidingsniveau van zeevarenden dat enkel de zeevarenden die een taak hebben 
die met de veiligheid van passagiers is verbonden, voldoende kennis moeten hebben van de 
taal die gewoonlijk door de passagiers wordt gesproken.

- De Griekse wet verplicht een maximumleeftijd voor schepen die worden gebruikt voor 
cabotage (35 jaar), terwijl een dergelijke eis niet is vastgelegd in Richtlijn 98/18/EG inzake 
veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen.

- Tenslotte verplicht de Griekse wet de reders een vertegenwoordiger en een kantoor in 
Griekenland te hebben, hetgeen een te beperkende voorwaarde vormt.

De Griekse autoriteiten hebben onlangs meerdere antwoorden op deze aanmaning aangedragen. 
Deze worden momenteel geanalyseerd door de diensten van de Commissie.

                                               
1 PB L 364 van 12.12.1992, blz. 7.



PE492.716v01-00 4/7 CM\907441NL.doc

NL

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 juli 2006 voor 995/2002

In hun reactie op de ingebrekestelling van 3 februari 2004 hebben de Griekse autoriteiten erop 
gewezen dat de geografische configuratie van hun land een betrouwbare en ononderbroken 
zeevervoersdienst met betaalbare tarieven en het aandoen van alle eilanden noodzakelijk maakt. 
Genoemde autoriteiten hebben tevens nadere informatie gegeven over de invoering en werking 
van het "zeevervoersnet", alsmede over de reikwijdte van de openbaredienstverplichtingen. De 
Griekse autoriteiten hebben eveneens geantwoord op de andere grieven van de Commissie, met 
name inzake de vereiste kennis van de Griekse taal door alle zeelieden aan boord van de schepen 
die in eilandcabotage varen, de waarborg die van de reders wordt geëist, de noodzaak voor elke 
reder die in Griekenland diensten wil verrichten om in dat land over een kantoor te beschikken, 
alsmede de eis met betrekking tot de leeftijd van de schepen. Over dat laatste punt zij opgemerkt 
dat Griekenland na de ingebrekestelling de stappen heeft genomen, zoals bedoeld in artikel 7, 
lid 1, van Richtlijn 98/18 over de veiligheid van passagiersschepen1.

Inmiddels heeft de Commissie een andere inbreukprocedure gestart over de toepassing in 
Griekenland van Verordening (EEG) 3577/92 (procedure nr. 2004/2321), waarvoor op 19 april 
2005 een ingebrekestelling is verzonden. Deze nieuwe inbreukprocedure betreft andere aspecten 
van de administratieve regeling inzake eilandcabotage, alsmede de Griekse regelingen inzake de 
bemanning en interne organisatie van de schepen.

De Griekse autoriteiten hebben op 1 juli 2005 op deze tweede ingebrekestelling gereageerd. 
Aangezien dit antwoord echter niet bevredigender dan het voorgaande werd geacht, heeft de 
Commissie in beide procedures op 19 december 2005 aan Griekenland een met redenen omkleed 
advies gestuurd.

De Griekse autoriteiten hebben echter in december 2005 aan de Commissie de bepalingen van 
een wet van 4 november 2005 doen toekomen waarin een aantal bepalingen zijn gewijzigd van 
wet nr. 2932/2001 inzake de cabotage die één van de onderwerpen van de inbreukprocedure 
vormt. Deze nieuwe bepalingen worden momenteel geanalyseerd om vast te stellen wat de 
reikwijdte en de gevolgen ervan voor deze procedure zijn.

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juli 2007 voor 995/2002

Na de voorgaande mededeling van de Commissie betreffende dit verzoekschrift, is er om 
procedurele redenen op 4 juli 2006 een aanvullend met redenen omkleed advies toegezonden aan 
Griekenland, naar aanleiding van de wijzigingen die in de omstreden Griekse wetgeving zijn 
doorgevoerd. De Griekse autoriteiten hebben hierop in september 2006 gereageerd.

In de loop van de zomer van 2006 zijn presidentiële besluiten genomen om de prijzen van de 
kaartjes op talloze cabotagelijnen tussen het Griekse vasteland en de eilanden te liberaliseren. 
Zodoende is aan een van de bezwaren die de Commissie naar voren had gebracht, grotendeels 
gehoor gegeven.

Na toestemming van de Commissie zijn er contacten gelegd tussen haar diensten en de bevoegde 

                                               
1 Richtlijn 98/18/EG van de Raad van 17 maart 1998 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor 
passagiersschepen (PB L 144 van 15.5.1998, blz. 1).
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Griekse autoriteiten evenals de kustreders, om te komen tot het formuleren van een oplossing die 
het mogelijk maakt, met het oog op Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad met betrekking 
tot het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer, om rekening te houden met de specifieke 
verplichtingen betreffende het aandoen van de Griekse eilanden. Deze contacten moeten 
opgevolgd worden om op korte termijn tot een dergelijke definitieve oplossing te komen.

7. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008 voor 995/2002

Tegen Griekenland is een inbreukprocedure ingeleid wegens niet-naleving van de wetgeving 
inzake eilandcabotage zoals vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3577/92 houdende toepassing 
van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten. In het 
kader van deze procedure is een met redenen omkleed advies aan Griekenland toegezonden en 
later om procedurele redenen ook een aanvullend met redenen omkleed advies.

De Commissie was van mening dat bepaalde aspecten van de regelgeving waaraan de Griekse 
overheden aanbieders van cabotagediensten in het zeevervoer onderwierpen, inderdaad 
ongerechtvaardigd waren met betrekking tot de openbaredienstverplichtingen die overheden bij 
wet kunnen opleggen om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. 

Na de stappen van de Commissie is er aanzienlijke vooruitgang geboekt met de aanpassing van 
het nationaal recht aan de voorschriften van het Gemeenschapsrecht, zozeer zelfs dat het 
overzicht van te exploiteren cabotagelijnen dat jaarlijks door de nationale maritieme autoriteiten 
wordt gepubliceerd, voortaan louter indicatief is.

Ook met betrekking tot de essentiële kwestie van de controle op de prijs van de kaartjes zijn 
belangrijke wijzigingen aangebracht. De Griekse autoriteiten hebben de lijnen waar voldoende 
concurrentie bestaat in 2006 en vervolgens in 2008 in hoge mate geliberaliseerd.

Op sommige punten moet nog een oplossing worden gevonden, inzonderheid voor wat betreft de 
regelingen inzake de bemanning en interne organisatie van de schepen. De Griekse autoriteiten 
hebben de wens uitgesproken om een compromis te bereiken dat aanvaardbaar is voor de 
dienstverleners, maar tegelijkertijd ook garanties biedt voor een kwalitatief hoogwaardige 
basisdienstverlening op lijnen die werkelijk van vitaal belang zijn voor de 
eilandgemeenschappen. De contacten worden voortgezet om ook voor deze vraagstukken nog 
een oplossing te vinden.

8. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009 voor 995/2002

Zoals verwoord in haar voorgaande mededeling wijst de Commissie er nogmaals op dat met 
betrekking tot de essentiële kwestie van de controle op de prijs van de kaartjes belangrijke 
wijzigingen in de regelgeving zijn aangebracht door de Griekse autoriteiten. Zo hebben 
genoemde autoriteiten de lijnen waarop voldoende concurrentie bestaat, in hoge mate 
geliberaliseerd.

Natuurlijk betwist de Commissie voor de lijnen waarop van een dergelijke concurrentie geen 
sprake is, niet dat er openbaredienstverplichtingen worden opgelegd die de prijzen moeten 
reguleren.
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Met betrekking tot de regelingen inzake de bemanning beschikt de Commissie over veel minder 
speelruimte gegeven het feit dat, krachtens lid 2 van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 
3577/92, voor schepen die voor cabotage met de eilanden worden ingezet, deze kwesties onder 
de bevoegdheid vallen van het land van ontvangst (te weten, het land waarin het schip de 
zeevervoersdienst uitvoert).

Voor wat betreft de regelingen met betrekking tot de interne organisatie van de schepen hebben 
de Griekse autoriteiten de Commissie een ontwerp voor een nieuw presidentieel besluit doen 
toekomen dat het versoepelen van de regels beoogt die vermeld worden in Besluit nr. 101 uit 
1999, waarvan gezegd kan worden dat ze de vrijheid van dienstverleners bovenmatig beperken.

Tenslotte onderhouden de diensten van de Commissie nog altijd contacten met de Griekse 
autoriteiten over de nationale wettelijke bepalingen die dienstverleners ertoe verplichten om 
gedurende het gehele jaar dienstverlening te garanderen, zelfs in de gevallen waarin de door de 
maritieme autoriteiten vereiste minimale verbindingen in het kader van het indicatienet waartoe 
jaarlijks wordt besloten al gedekt worden, evenals in de gevallen waarin het een verbinding 
betreft die niet in dit net is opgenomen.

Tot besluit blijft de Commissie samen met de Griekse autoriteiten zoeken naar een geschikte 
oplossing voor de geconstateerde problemen die er niet alleen voor zorgt dat de verordening 
inzake cabotage volledig wordt toegepast, maar tegelijkertijd ook garanties biedt voor een goede 
basisdienstverlening op lijnen die van vitaal belang zijn voor de eilandgemeenschappen.

9. Antwoord van de Commissie (REV. VI), ontvangen op 17 februari 2012

Verzoekschriften 0995/2002 en 1821/2009

Naar aanleiding van de inbreukprocedure die door de Commissie is ingesteld en waarvan zij het 
Parlement in het kader van deze verzoekschriften regelmatig op de hoogte heeft gehouden, 
hebben de Griekse autoriteiten de nationale wetgeving op een aantal punten gewijzigd:

- de verklaringen van de reders worden niet langer ter aanvaarding voorgelegd. De 
administratieve regeling waaraan de cabotage in Griekenland voortaan is onderworpen, is thans 
bevredigend in het licht van de begrenzing van de aan de overheidsdiensten toegekende 
bevoegdheden om deze verklaringen te wijzigen, zoals aangegeven door het Hof van Justitie van 
de Europese Unie in zijn arrest van 17 maart 2011 (zaken C-128/10 en C-129/10);

- de prijzen van de kaartjes zijn geliberaliseerd op alle voor concurrentie opengestelde lijnen;

- de interne organisatie van de schepen, alsmede de eis van kennis van de Griekse taal door niet-
Griekse bemanningsleden werden versoepeld.

Gezien de verantwoordelijkheid van het land van ontvangst ten aanzien van de bemanning voor 
eilandcabotage, die voortvloeit uit artikel 3, lid 2, van Verordening 3577/92, zouden slechts 
buitensporige regels kunnen worden aangevochten, terwijl in onderhavig geval de nationale 
regels als gerechtvaardigd kunnen worden beschouwd in het licht van de eisen inzake de 
veiligheid en de kwaliteit van de dienstverlening aan boord.
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Onder deze omstandigheden heeft de Commissie bij besluit van 24 november 2011 de 
inbreukprocedure tegen Griekenland ad acta gelegd.

10. Antwoord van de Commissie (REV. VII), ontvangen op 27 juni 2012 voor 1821/2009

Verzoekschrift 1821/2009 is onderzocht in samenhang met verzoekschrift 995/2002 over een 
soortgelijke kwestie. Laatstgenoemd verzoekschrift is afgesloten na het besluit inzake de 
specifieke inbreukprocedure. Het Europees Parlement heeft verzoekschrift 1821/2009 heropend 
na ontvangst van door indiener toegezonden aanvullende opmerkingen op 3 april 2012.

Op basis van deze nieuwe ontwikkelingen neemt de Commissie kennis van de bezorgdheden van 
indiener betreffende de verrichting van diensten van cabotage in het zeevervoer in Griekenland, 
en wil hierover aanvullende gegevens verstrekken.

Zoals correct door indiener is opgemerkt, erkent het EU-recht de behoefte van de lidstaten om de 
territoriale, economische en sociale samenhang van hun grondgebieden te waarborgen, met 
inbegrip van de verbindingen met eilanden. Bij Verordening (EEG) nr. 3577/921 van de Raad 
worden regels vastgelegd ter bescherming van zeevaartverbindingen die niet voldoende door de 
markt worden bediend, ook wat de tarieven van veerdiensten betreft, met name door de lidstaten 
toe te staan openbaredienstverplichtingen op te leggen en openbaredienstcontracten af te sluiten 
voor geregelde diensten naar, vanaf en tussen eilanden. De nationale autoriteiten zijn bevoegd 
om te bepalen of er daadwerkelijk behoefte is aan de openbare diensten, wat de frequentie is, 
welke soort vaartuigen moet worden ingezet, evenals om dergelijke diensten zo nodig te 
financieren.

Er moet echter op worden gewezen dat, op grond van Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de 
Raad, de lidstaten weliswaar mogen doen wat hierboven wordt omschreven, maar daartoe niet 
verplicht zijn. Met andere woorden, op grond van het EU-recht wordt niet van de lidstaten geëist 
dat zij openbare diensten naar eilanden aanbieden of een bepaald tarief garanderen, 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel.

Conclusie

Wat beleidsontwikkelingen betreft, is de Commissie van plan haar richtsnoeren inzake de 
toepassing van Verordening nr. 3577/922 bij te werken en te stroomlijnen, zonder deze echter te 
herzien, in het bijzonder met betrekking tot de genoemde beginselen inzake openbare 
dienstverlening. Er wordt in dit verband geen wetgevingsinitiatief voorbereid.

                                               
1 Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1999 houdende toepassing van het beginsel van het 
vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer), PB L 364 van 
12.12.1992.

2 Richtsnoeren in de 'Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en de Commissie van de Regio's inzake de interpretatie van Verordening (EEG) nr. 
3577/92 van de Raad houdende toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer 
binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer)', COM (2003) 595.


