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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1138/2012 , внесена от г-н Василиос Антонопулос (Vasileios 
Antonopoulos), с гръцко гражданство, от името на Централни и северни 
гръцки автобусни линии (Central and Northern Greek Coach Lines), относно 
дерегулиране на автомобилния пътнически транспорт

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост относно неуспешното дерегулиране на 
сектора на автомобилния пътнически транспорт в Гърция, както се изисква от Закон 
3919 от 2 март 2011 г. относно свободата при избор на професия. Съгласно предишно 
законодателство, КТЕЛ (сдружение на автобусни превозвачи) е монополист в областта 
на превоза на пътници (Закон 2963/2001) и също така има разрешение да извършва 
дейност в туристическия сектор, докато автобусните оператори са ограничени до 
екскурзии (Закон 711/1977). От друга страна, превозвачите на КТЕЛ, макар и да са 
частни дружества, получават несправедливо предимство пред автобусните оператори 
по отношение на освобождаване от данъци, по-нисък пътен данък, субсидии и нелоялна 
конкуренция в самия туристически сектор, като местните органи за училищни 
екскурзии сключват с тях договори без никаква процедура за възлагане на обществена 
поръчка.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

По отношение на либерализацията на автомобилния пътнически транспорт в Гърция и 
в съответствие с програмата за преструктуриране на гръцката икономика, гръцкото 
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правителство се е заело със задачата да определи последваща стратегия за ефективното 
отваряне на сектора съгласно правилата за държавна помощ и законодателството на ЕС 
относно възлагането на обществени поръчки за пътнически транспортни услуги, както 
и за приемане на необходимото законодателство за прилагането на тази стратегия до 
края на март 2013 г.
Гръцките органи предприемат допълнителни стъпки в рамките на ангажиментите по 
програмата за либерализиране на сухопътния транспорт чрез облекчаване на 
ограниченията за лицензии за автомобилен превоз на товари и за случаен превоз на 
пътници, осигурявайки свобода за разширяване на достъпа до пазарите. Опростяването 
на силно регулираната структура на редовния пътнически транспорт също е в ход.
Що се отнася до серията от предполагаеми селективни предимства в полза на 
дружествата КТЕЛ (KTEL SA), Комисията може да информира вносителя на петицията, 
че вече е започнала да разглежда въпросите по правилата за държавна помощ като 
следствие от жалба на сдружение на конкуренти. Комисията все още не е приключила 
оценката си и ще предприеме необходимите мерки, ако е необходимо.


