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Tema: Peticija Nr. 1138/2012 dėl keleivinio kelių transporto reguliavimo panaikinimo, 
kurią Vidurio ir Šiaurės Graikijos turistinių tarpmiestinių autobusų linijų vardu 
pateikė Graikijos pilietis Vasileios Antonopoulos

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl to, kad nepanaikintas Graikijos keleivinio kelių 
transporto sektoriaus reguliavimas, kaip reikalaujama pagal 2011 m. kovo 2 d. Įstatymą 
Nr. 3919 dėl laisvės pasirinkti profesiją. Pagal anksčiau priimtus teisės aktus keleivinio 
transporto monopolis priklauso autobusų įmonių asociacijai KTEL (Įstatymas Nr. 2963/2001) 
ir jai leista vykdyti veiklą turizmo sektoriuje, o turistinių tarpmiestinių autobusų įmonių veikla 
apsiriboja tik ekskursijomis (Įstatymas Nr. 711/1977). Be to, nors KTEL įmonės yra 
privačios, palyginti su turistinių tarpmiestinių autobusų įmonėmis joms nesąžiningai 
užtikrinama palankesnė padėtis: jos atleistos nuo mokesčių, moka lengvatinį kelių mokestį, 
gauna subsidijas ir nesąžiningai konkuruoja pačiame turizmo sektoriuje, nes vietos valdžios 
institucijos sudaro su šiomis įmonėmis sutartis dėl mokyklinių išvykų nerengdamos jokių 
konkursų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Kalbant apie keleivinio kelių transporto liberalizavimą Graikijoje ir atsižvelgiant į Graikijos 
ekonomikos restruktūrizavimo programą, Graikijos vyriausybė įvykdė užduotį apibrėžti 
tolesnę strategiją, kuria remiantis sektorius būtų veiksmingai atvertas remiantis valstybės 
pagalbos taisyklėmis ir ES teisės aktais dėl keleivinio transporto paslaugų sutarčių skyrimo, ir 
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priimti teisės aktus, būtinus šiai strategijai iki 2013 m. kovo pabaigos įgyvendinti.

Graikijos valdžios institucijos, atsižvelgdamos į įsipareigojimus, prisiimtus pagal programą, 
imasi papildomų veiksmų sausumos transportui liberalizuoti, t. y. švelnina apribojimus, 
taikomus krovinių vežimo keliais transporto ir keleivinio transporto užsakomaisiais maršrutais 
licencijoms – taip suteikiama veikimo laisvė, reikalinga didesniam patekimui į rinką 
užtikrinti. Taip pat rengiamasi supaprastinti griežtai reglamentuojamą reguliarių keleivinio 
transporto paslaugų struktūrą.

Kai tai susiję su įvairiais tariamais selektyviais privalumais, kuriais naudojasi KTEL SA 
įmonės, Komisija gali informuoti peticijos pateikėją, kad, atsižvelgdama į konkurentų 
asociacijos skundą, ji jau pradėjo nagrinėti klausimus pagal valstybės pagalbos taisykles. 
Komisija savo vertinimo dar nėra baigusi ir prireikus imsis atitinkamų priemonių.“


