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Ref.: Petiția nr. 1138/2012, adresată de Vasileios Antonopoulos, de cetățenie elenă, în 
numele operatorilor de linii de transport cu autocarul din partea centrală și de nord 
a Greciei, privind dereglementarea transportului rutier de călători

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că sectorul transportului rutier de 
călători din Grecia nu a fost dereglementat în conformitate cu Legea nr. 3919 din 
2 martie 2011 privind libertatea de alegere a ocupației. În temeiul legislației anterioare, 
asociația KTEL (asociația operatorilor de transport cu autobuzul) se bucură de un monopol 
asupra transportului de călători (Legea nr. 2963/2001) și este, de asemenea, autorizată să 
desfășoare activități de transport în sectorul turistic, în timp ce activitățile operatorilor de 
transport cu autocarul se limitează la efectuarea de excursii (Legea nr. 711/1977). În plus, 
operatorii KTEL, deși sunt societăți private, beneficiază de un avantaj inechitabil, în 
detrimentul operatorilor de transport cu autocarul, în ceea ce privește scutirea de la plata 
impozitelor, concesionarea taxelor rutiere și subvențiile, precum și concurența neloială în 
sectorul turistic, deoarece autoritățile locale le atribuie contracte pentru efectuarea de excursii 
școlare, fără ca acestea să desfășoare proceduri de licitație.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

În ceea ce privește liberalizarea transportului rutier de călători în Grecia și în conformitate cu 
programul de restructurare al economiei elene, guvernul elen a depus eforturi pentru a defini o 
strategie de monitorizare a deschiderii efective a sectorului în concordanță cu normele privind 
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ajutoarele de stat și cu legislația UE referitoare la atribuirea de contracte pentru serviciile de 
transport al pasagerilor, precum și pentru a adopta legislația necesară pentru punerea în 
aplicare a acestei strategii până la sfârșitul lunii martie 2013.
Autoritățile elene adoptă măsuri suplimentare în cadrul angajamentelor programului de 
liberalizare a transportului rutier prin reducerea restricțiilor privind licențele pentru 
transportul rutier de marfă și transportul ocazional de călători, asigurând o marjă de manevră 
pentru un acces mai bun pe piață. Structura foarte reglementată a transportului regulat de 
călători se află de asemenea în curs de simplificare.
În ceea ce privește seria presupuselor avantaje selective acordate întreprinderilor KTEL SA, 
Comisia poate informa petiționarul că a început deja să examineze aspectele legate de 
normele pentru ajutoarele de stat, în urma unei reclamații din partea unei asociații de 
concurenți. Comisia nu a finalizat încă evaluarea și va întreprinde măsurile necesare, dacă este 
cazul.


