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Betreft: Verzoekschrift 1138/2012, ingediend door Vasileios Antonopoulos  (Griekse 
nationaliteit), namens namens de Centrale en Noordelijke Griekse autobuslijnen, 
over de deregulering van het passagiersvervoer over de weg

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit bezorgdheid over het feit dat men er niet in is geslaagd de sector van het 
passagiersvervoer over de weg in Griekenland te dereguleren, zoals vereist krachtens wet 
3919 van 2 maart 2011 betreffende de vrije beroepskeuze. Onder de vorige wetgeving had de 
KTEL (een vereniging van autobusbedrijven) een monopolie op het passagiersvervoer (wet 
2963/2001) en had zij eveneens een vergunning voor activiteiten in de toeristische sector, 
terwijl touringcarbedrijven enkel excursies mochten uitvoeren (wet 711/1977). Bovendien 
genoten KTEL-bedrijven, ondanks het feit dat het om privébedrijven ging, een oneerlijk 
voordeel ten opzichte van touringcarbedrijven op het vlak van belastingvrijstellingen, 
concessionaire wegenbelastingen, subsidies en oneerlijke concurrentie binnen de toeristische 
sector zelf, waarbij zij bijvoorbeeld zonder enige aanbestedingsprocedure werden 
aangeworven voor schooluitstapjes.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Wat de liberalisering van het passagiersvervoer over de weg in Griekenland betreft heeft de 
Griekse regering, in overeenstemming met het herstructureringsprogramma voor de Griekse 
economie, zich tot taak gesteld om een follow-up-strategie uit te tekenen voor de 
daadwerkelijke deregulering van de sector met inachtneming van de voorschriften inzake 
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overheidssteun en de EU-wetgeving inzake het gunnen van opdrachten voor 
passagiersvervoerdiensten, en om tegen eind maart 2013 de nodige wetgevingsmaatregelen 
voor de tenuitvoerlegging van deze strategie vast te stellen.
De Griekse autoriteiten nemen in het kader van de toezeggingen van het programma 
bijkomende maatregelen om het wegvervoer te liberaliseren, door de restricties voor 
vergunningen zowel voor vrachtvervoer als ongeregeld passagiersvervoer over de weg te 
versoepelen en zo de voorwaarden te creëren voor een ruimere markttoegang. Ook wordt 
werk gemaakt van de vereenvoudiging van de zeer complexe structuur van het geregelde 
passagiersvervoer.
Ten aanzien van de vermeende selectieve voordelen voor KTEL-bedrijven kan de Commissie 
meedelen dat deze problemen reeds worden onderzocht in het licht van de voorschriften 
inzake overheidssteun naar aanleiding van een klacht van een vereniging van concurrenten. 
De Commissie heeft haar onderzoek nog niet afgerond, maar zal indien nodig passende 
maatregelen nemen.


