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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1138/2012, ko Centrālās un Ziemeļgrieķijas autobusu līniju 
vārdā iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Vasileios Antonopoulos, par 
ierobežojumu atcelšanu attiecība uz pasažieru autopārvadātājiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par nespēju liberalizēt pasažieru autopārvadājumu 
nozares regulējumu Grieķijā, kā tas noteikts 2011. gada 2. marta Likumā Nr. 3919 par brīvību 
izvēlēties profesiju. Saskaņā ar līdzšinējiem tiesību aktiem KTEL (autobusu pārvadājumu 
sniedzēju asociācija) pieder monopols pasažieru pārvadājumu nozarē (Likums 
Nr. 2963/2001), un tam ir atļauja darboties tūrisma nozarē, turpretim ceļojumu autobusu 
pārvadājumu sniedzēji apkalpo tikai ekskursijas (Likums Nr. 711/1977). Turklāt KTEL
pārvadātājiem, neskatoties uz to, ka tie ir privāti uzņēmumi, ir piešķirtas negodīgas 
priekšrocības salīdzinājumā ar ceļojumu autobusu pārvadājumu sniedzējiem attiecībā uz 
nodokļu atbrīvojumiem, ceļa nodokļa atvieglojumiem, subsīdijām, negodīgu konkurenci pašā 
tūrisma nozarē, kā arī gadījumos, kad ar vietējam iestādēm bez konkursa tiek noslēgti līgumi 
par skolas ekskursijām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Attiecībā uz pasažieru autopārvadājumu liberalizāciju Grieķijā un saskaņā ar Grieķijas 
ekonomikas restrukturizācijas programmu Grieķijas valdība ir sākusi īstenot uzdevumu, lai 
noteiktu pēcpasākumu stratēģiju efektīvai nozares atvēršanai atbilstīgi valsts atbalsta 
noteikumiem un ES tiesību aktiem par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu pasažieru 
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autopārvadājumu pakalpojumu jomā un lai pieņemtu nepieciešamos tiesību aktus šīs 
stratēģijas īstenošanai līdz 2013. gada marta beigām.
Programmas saistību ietvaros Grieķijas iestādes veic papildu pasākumus, lai liberalizētu 
sauszemes transportu, mazinot licenču ierobežojumus gan kravu autopārvadājumiem, gan 
neregulāriem pasažieru pārvadājumiem, tādējādi uzlabojot tirgus pieejamību. Tiek īstenoti arī 
pasākumi, lai vienkāršotu pasažieru regulāro autopārvadājumu transporta stingri reglamentēto 
struktūru.
Attiecībā uz apgalvojumu, ka KTEL SA uzņēmumiem tiek dotas priekšrocības, Komisija vēlas 
informēt lūgumraksta iesniedzēju, ka pēc tam, kad sūdzību iesniedza konkurentu asociācija, 
Komisija jau ir sākusi pārbaudīt šo problēmjautājumu atbilstību valsts atbalsta noteikumiem. 
Komisija vēl nav pabeigusi savu novērtējumu un vajadzības gadījumā veiks attiecīgus 
pasākumus.


