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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 827/2005, του Mark Bookham, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
«Ανεξάρτητου φόρουμ για τα τέλη φωτισμού» (ILDF), σχετικά με το ασυμβίβαστο της 
επιδότησης της Ιρλανδίας με το δίκαιο της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ενεργώντας εξ ονόματος του Ανεξάρτητου φόρουμ για τα τέλη φωτισμού 
(ILDF), ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει και να προβεί σε συστάσεις 
σχετικά με τη συμβατότητα των τελών φωτισμού τα οποία καταβάλλονται από το Ηνωμένο 
Βασίλειο στην Ιρλανδία σύμφωνα με το νόμο περί εμπορικής ναυτιλίας του 1995 («Merchant 
Shipping Act»), με το δίκαιο της ΕΕ (ιδίως με τα άρθρα 82 και 87 της Συνθήκης ΕΚ για την 
καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης και τις κρατικές ενισχύσεις, αντίστοιχα). Η 
επιδότηση της Ιρλανδίας χρησιμοποιείται για τους φάρους, τους σημαντήρες και άλλα μέσα 
ναυτιλιακής βοήθειας στα ιρλανδικά χωρικά ύδατα και καταβάλλεται από το βρετανικό 
Ταμείο τελών φωτισμού, το οποίο ιδρύθηκε από τους φόρους που επιβάλλονται στα σκάφη 
που εισέρχονται σε βρετανικούς λιμένες. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι τα τέλη φωτισμού 
γενικά, και ειδικότερα η επιδότηση της Ιρλανδίας, πρέπει να καταργηθούν, καθώς 
δημιουργούν συνθήκες μη δίκαιων όρων συναλλαγής για τους λιμένες του Ηνωμένου 
Βασιλείου, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και είναι ασύμβατα με τις αρχές της ενιαίας 
αγοράς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Ιανουαρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Η κρατική χρηματοδότηση του ναυτιλιακού εξοπλισμού θεωρείται συνήθως άσκηση
δημόσιας εξουσίας και, επομένως, δεν θεωρείται κανονικά οικονομική δραστηριότητα κατά 
την έννοια των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού. Συνεπώς, κανονικά δεν εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής ούτε του ευρωπαϊκού δικαίου περί ανταγωνισμού ούτε του ελέγχου
κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. 
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Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, τα τέλη φωτισμού χρεώνονται σε παρόμοια επίπεδα στα
εμπορικά πλοία που εισέρχονται τόσο στους βρετανικούς όσο και στους ιρλανδικούς λιμένες, 
ενώ τα τέλη που εισπράττονται στην Ιρλανδία συγκεντρώνονται μαζί με εκείνα που
εισπράττονται στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα ταμείο που ονομάζεται General Lighthouse
Fund ή «GLF» (Γενικό Ταμείο Θαλάσσιας Σήμανσης). Είναι κατανοητό ότι οι υπηρεσίες που
παρέχονται από τους Επιτρόπους Ιρλανδικών Φάρων (το όργανο που διαχειρίζεται τους
φάρους σε όλη τη νήσο της Ιρλανδίας – συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ιρλανδίας) 
χρηματοδοτούνται από το GLF, ενώ καταβάλλεται συμπληρωματικά μια ετήσια συνεισφορά 
από την ιρλανδική κυβέρνηση (για τις υπηρεσίες που εκτελούνται από τους Επιτρόπους εντός
της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας). Σε αυτό το πλαίσιο και για λόγους ιστορικής και
γεωγραφικής εγγύτητας, είναι κατανοητό ότι υπάρχει συγχρηματοδότηση από το Ηνωμένο
Βασίλειο και την Ιρλανδία. 

Είναι κατανοητό ότι διεξάγονται συνεχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των αρχών της Ιρλανδίας
και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το επίπεδο της συνεισφοράς που οφείλει να 
καταβάλλει η ιρλανδική κυβέρνηση. Μια τέτοια συνεισφορά δεν υπόκειται στην εποπτεία της
Επιτροπής σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού. 

Όσον αφορά το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν
πληροφορίες στην αναφορά που να υποδηλώνουν ότι το καθεστώς των τελών φωτισμού
συνεπάγεται κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που υποτίθεται ότι κατέχει το GLF. Θα
πρέπει να υπενθυμισθεί ότι οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΚ ισχύουν μόνο για επιχειρήσεις, 
δηλαδή οντότητες που εμπλέκονται σε οικονομικές δραστηριότητες. Βάσει των διαθέσιμων
πληροφοριών, φαίνεται απίθανο να αποτελεί το GLF επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου
82. Αυτό ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι, σύμφωνα με την αναφορά, τα τέλη
φωτισμού αποτελούν στην πραγματικότητα φόρο στα σκάφη που εισέρχονται στους
βρετανικούς λιμένες, πράγμα που καταδεικνύει ότι οι επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το 
GLF δεν καθορίζονται ελεύθερα από το ίδιο. Τέλος, ακόμα και αν το GLF θεωρηθεί
επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά –πράγμα που κάθε άλλο παρά
εδραιώνεται– δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το καθεστώς των τελών
φωτισμού έχει οδηγήσει σε μη δίκαιους όρους συναλλαγής για τους λιμένες του Ηνωμένου 
Βασιλείου σε σύγκριση με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους.


