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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Vasileios Antonopoulos görög állampolgár által, a közép- és észak-
görögországi autóbusz-társaságok nevében benyújtott 1138/2012. számú 
petíció a közúti személyszállítás deregularizációjáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot a görögországi közúti személyszállítási ágazat 
deregularizációjának elmulasztása miatt, amelyet a foglalkozás szabad megválasztásáról 
szóló, 2011. március 2-i 3919. számú törvény ír elő. A korábbi jogszabályok értelmében a 
KTEL (autóbusz-üzemeltetők szövetsége) monopóliummal rendelkezik a személyszállítás 
terén (2963/2001. számú törvény), valamint az idegenforgalmi ágazatban történő 
szolgáltatásnyújtásra is engedéllyel rendelkezik, míg a kirándulóbusz-üzemeltetők kizárólag 
kirándulásokat szervezhetnek (711/1977. számú törvény). Ezenkívül a KTEL-hez tartozó 
üzemeltetők – annak ellenére, hogy magánkézben lévő társaságok – tisztességtelen előnyben 
részesülnek a kirándulóbusz-üzemeltetőkkel szemben az adómentesség, a koncessziós 
úthasználati díj és a támogatások terén, valamint tisztességtelen versenyelőnyben részesülnek 
az idegenforgalmi ágazatban, mivel a helyi hatóságok pályáztatás nélkül kötnek szerződéseket 
az iskolai kirándulásokról a KTEL-hez tartozó üzemeltetőkkel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

„Ami a görögországi közúti személyszállítás liberalizációját illeti, és a görög gazdaság 
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szerkezetátalakítási programjának megfelelően, a görög kormány már kidolgozott egy, az 
állami támogatási szabályokkal és a személyszállítási szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződés odaítéléséről szóló uniós jogszabályokkal összhangban lévő, az ágazat tényleges 
megnyitására vonatkozó nyomon követési stratégiát, továbbá 2013. március végéig elfogadta 
a stratégia végrehajtásához szükséges jogszabályokat.
A program kötelezettségvállalásai keretében a görög hatóságok további lépéseket tesznek a 
szárazföldi közlekedés liberalizálásáért, mind a közúti fuvarozási, mind az alkalmi 
személyszállítási engedélyekre vonatkozó korlátozások enyhítésével, nagyobb mozgásteret 
biztosítva a piacra jutáshoz. Szintén folyamatban van a menetrend szerinti személyszállítás 
szigorúan szabályozott szerkezetének egyszerűsítése.
Ami a KTEL SA vállalatok számára nyújtott több állítólagos szelektív előnyt illeti, a 
Bizottság tájékoztathatja a petíció benyújtóját, hogy már megkezdte a kérdések állami 
támogatási szabályok alapján történő vizsgálatát egy versenytársi társulástól érkező panaszt 
követően. A Bizottság még nem véglegesítette értékelését, és szükség esetén megteszi a 
megfelelő intézkedéseket.”


