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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1138/2012 af Vasileios Antonopoulos, græsk statsborger, for 
busselskaber i det centrale og nordlige Grækenland, om deregulering af 
personbefordring ad landevej

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over den manglende gennemførelse af den deregulering af 
personbefordring ad landevej i Grækenland, der er indført med lov 3919 af 2. marts 2011 om 
frihed til at vælge et erhverv. Ifølge den tidligere lovgivning har KTEL (sammenslutning af 
busselskaber) monopol på passagertransport (lov 2963/2001) og har også tilladelse til at 
operere i turistsektoren, mens busrejseselskaberne er begrænset til udflugter (lov 711/1977). 
Desuden har KTEL-selskaberne, selv om de er private virksomheder, urimeligt fordelagtige 
betingelser i forhold til busrejseselskaberne i form af afgiftsfritagelse, favorable vejafgifter, 
subsidier og illoyal konkurrence også inden for selve turistsektoren, hvor de har indgået 
kontrakt med de lokale myndigheder om skoleudflugter uden en udbudsprocedure.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27 marts 2013

Hvad angår  liberaliseringen af personbefordring ad landevej i Grækenland og i 
overensstemmelse med programmet for omstrukturering af den græske økonomi har den 
græske regering påtaget sig at definere en opfølgningsstrategi for en effektiv åbning af 
sektoren i overensstemmelse med statsstøttereglerne og EU-lovgivningen om tildeling af 
kontrakter om personbefordring og at vedtage den nødvendige lovgivning til gennemførelse af 
denne strategi inden udgangen af marts 2013.
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De græske myndigheder tager yderligere skridt inden for rammerne af forpligtelserne i 
henhold til programmet til at liberalisere landtransporten ved at lempe restriktionerne for 
licenser til både vejgodstransport og lejlighedsvis personbefordring, hvilket giver et spillerum 
for større markedsadgang. Forenklingen af den stærkt regulerede struktur for rutekørsel med 
passagerer er også undervejs.
For så vidt angår rækken af påståede selektive fordele for KTEL-selskaberne kan 
Kommissionen oplyse andrageren om, at den allerede er begyndt at undersøge de pågældende 
spørgsmål i forhold til statsstøttereglerne på baggrund af en klage fra en sammenslutning af 
konkurrenter. Kommissionen har endnu ikke afsluttet sin undersøgelse og vil træffe passende 
foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.


