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Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000018/2017 
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Předmět: Zdanění přístavů 

V červenci 2013 zaslala Komise všem členským státům dotazník týkající se přístavních systémů 
a jejich zdanění s cílem vyjasnit situaci přístavů s ohledem na předpisy EU v oblasti státní podpory. Na 
základě tohoto dotazníku pak Komise zahájila formální postupy v souvislosti s osvobozením přístavů 
tří členských států (Nizozemsko, Francie a Belgie) od daně z příjmů právnických osob. Komise se 
domnívá, že toto osvobození od daně je formou státní podpory, která narušuje hospodářskou soutěž. 

Evropské přístavy jsou však odlišným typem sociálně-ekonomických subjektů. Přístavní orgány 
mohou někdy vykonávat veřejné mise, například operace poříční policie nebo zajištění řádného 
přístupu pro všechny dopravce (zejména bagrování). Podílejí se rovněž na ekonomickém a sociálním 
rozvoji území, která obsluhují. Jakožto pilíře evropské dopravní mapy jsou přístupovými body 
a základními intermodálními uzly a hrají rovněž rozhodující úlohu v zásobování celého státu zbožím 
a energií. Tato právní nestabilita a rozdílný přístup v jednotlivých státech v konečném důsledku 
komplikují investiční perspektivy přístavů a místních orgánů, které je podporují. 

Může Komise s ohledem na výše uvedené: 

– transparentněji informovat o výsledcích dotazníku zaslaného členským státům v červenci 2013? 

– přislíbit, že do svého přístupu začlení výše uvedené typické znaky a pozitivní externality přístavů? 
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