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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1138/2012, którą złożył Vasileios Antonopoulos (Grecja) w imieniu 
Linii Autokarowych ze Środkowej i Północnej Grecji, w sprawie deregulacji 
drogowego transportu pasażerskiego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z niedokonaniem deregulacji sektora 
drogowego transportu pasażerskiego w Grecji, co wymagane jest na mocy ustawy nr 3919 
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie wolności wyboru zawodu. Na mocy poprzednio 
obowiązującego ustawodawstwa KTEL (stowarzyszenie operatorów autobusowych) uzyskało 
monopol w dziedzinie transportu pasażerskiego (ustawa nr 2963/2001), może też prowadzić 
działalność w sektorze turystycznym, natomiast działalność operatorów autokarowych 
ograniczona została do wycieczek (ustawa nr 711/1977). Ponadto operatorzy zrzeszeni 
w KTEL, mimo że są przedsiębiorstwami prywatnymi, zyskują nieuczciwą przewagę nad 
operatorami autokarowymi w związku ze zwolnieniami podatkowymi, niższymi podatkami 
drogowymi, dotacjami i nieuczciwą konkurencją w samym sektorze turystycznym, ponieważ 
zatrudniani są przez władze lokalne do obsługi wycieczek szkolnych bez jakiejkolwiek 
procedury przetargowej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Jeśli chodzi o liberalizację drogowego transportu pasażerskiego w Grecji oraz zgodnie z 
programem restrukturyzacji greckiej gospodarki, rząd Grecji podjął się zadania opracowania 
strategii dalszych działań na rzecz skutecznego otworzenia sektora zgodnie z przepisami 
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dotyczącymi pomocy państwa i prawodawstwem UE w zakresie udzielania zamówień 
publicznych na usługi transportu pasażerskiego, oraz przyjęcia niezbędnych przepisów na 
rzecz wdrożenia strategii do końca marca 2013 r.
Greckie władze podejmują dodatkowe kroki w ramach wynikających z programu zobowiązań 
do liberalizacji transportu lądowego dzięki zmniejszeniu restrykcji dotyczących pozwoleń na 
przewozy towarowe i okazjonalny transport pasażerski, oferując więcej swobody w dostępie 
do rynku. Trwa również proces upraszczania ściśle określonej przepisami struktury 
regularnych usług transportu pasażerskiego.
Jeśli chodzi o szereg domniemanych selektywnych korzyści dla spółek KTEL SA, Komisja 
może poinformować składającego petycję, że zaczęła już badać tę kwestię w oparciu o zasady 
regulujące pomoc państwa po otrzymaniu skargi od stowarzyszenia zrzeszającego 
konkurencję. Komisja nie zakończyła jeszcze oceny i w razie konieczności podejmie ona 
odpowiednie działania.


