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Petíciós Bizottság

3.2.006.

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Mark Bookham, brit állampolgár által az Independent Light Dues Forum (ILDF – Füg-
getlen Jelzőfényilleték Fórum) nevében benyújtott 827/2005. számú petíció az „ír támo-
gatásnak” az Európai Unió jogával való összeegyeztethetetlenségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki az ILDF (Független Jelzőfényilleték Fórum) nevében jár el, arra kéri 
az Európai Parlamentet, hogy folytasson vizsgálatot és fogalmazzon meg ajánlásokat arról, 
hogy az Egyesült Királyság által az 1995. évi kereskedelmi hajózási törvény alapján Írország-
nak fizetett jelzőfény adóilleték összhangban van-e az Európai Unió jogával (különösen az 
EK-Szerződés 82. és 87., az erőfölénnyel való visszaélésre, illetve az állami támogatásokra 
vonatkozó cikkei). Az „ír támogatás” világítótornyokra, jelzőfényekre és az ír vizeken nyúj-
tott egyéb navigációs segédeszközökre terjed ki, és az Egyesült Királyságban fenntartott Jel-
zőfényilleték Alapból fizetik, amelyet az Egyesült Királyság kikötőibe belépő hajózásra kive-
tett adóból hoztak létre. A petíció benyújtója fenntartja, hogy általában a jelzőfényilletéket, 
különösen pedig az ír támogatást el kell törölni, mivel tisztességtelen kereskedelmi feltétele-
ket teremtenek az Egyesült Királyság kikötőiben, torzítják a versenyt és összeegyeztethetetle-
nek a közös piaci alapelvekkel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2006. január 10-án. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól a 192. cikk 
(4) bekezdése alapján.

3. A Bizottság válasza (érkezett: 2006. február 3-án)

A navigációs berendezések állami finanszírozása rendszerint közfeladatnak minősül, ezért azt 
az EK versenyjogi szabályai értelmében általában nem tekintik gazdasági tevékenységnek. 
Ennek következtében rendszerint kívül esik mind az EK versenyjogának, mind pedig az álla-
mi támogatások ellenőrzésének körén.

A Bizottság tudomása szerint a jelzőfényilleték hasonló mértékben terheli mind az Egyesült 



PE 369.941 2/2 CM\601484HU.doc

külső fordítás

HU

Királyság, mind Írország kikötőibe belépő kereskedelmi hajózást. Az Írországban beszedett 
illetékeket az Egyesült Királyságból származó illetékekkel egy közös alapban, az úgynevezett 
Általános Jelzőfényilleték Alapban vonják össze („GLF”). A Bizottság ismeretei szerint az Ír 
Jelzőfény Bizottság (az Ír-sziget teljes területén, így Észak-Írországban is, világítótornyokat 
üzemeltető testület) szolgáltatásait a Világítótornyok Általános Alapjából finanszírozzák, 
amely az ír kormány éves hozzájárulásával egészül ki (az Ír Köztársaság területén nyújtott 
bizottsági szolgáltatások tekintetében). Ennek megfelelően és a történelmi-földrajzi közelség 
miatt a Bizottság úgy látja, hogy az Egyesült Királyság és Írország társfinanszírozást biztosít. 

A Bizottság tudomása szerint az ír és a brit hatóságok tárgyalásokat folytatnak az ír kormány 
által fizetendő hozzájárulás mértékéről. E hozzájárulás nem tartozik a Közösség versenyjogi 
szabályaiban meghatározott bizottsági felügyelet alá.

Az EK-Szerződés 82. cikkét illetően megjegyezendő, hogy a petícióban semmi nem utal arra, 
hogy a GLF — a jelzőfényilletékek rendszere révén — visszaélne állítólagos erőfölényével. 
Emlékeztetőül: az EK versenyjogi szabályai csak vállalkozásokra, azaz gazdasági tevékeny-
séget folytató intézményekre vonatkoznak. A megadott információk alapján nem valószínű, 
hogy a GLF a 82. cikkben meghatározott vállalkozás lenne. Ezt támasztja alá az is, hogy a 
petíció szerint a jelzőfényilleték valójában adó, amely az Egyesült Királyság kikötőibe belépő 
hajózást terheli, és ez azt mutatja, hogy a GLF nem a saját hatáskörében, szabadon megállapí-
tott díjakat szed be. Végezetül, még ha a GLF vállalkozásnak lenne is tekinthető, ráadásul pi-
aci erőfölénnyel rendelkezne (ami korántsem nyert megállapítást), semmi sem mutat arra, 
hogy a jelzőfényilletékek rendszere az Egyesült Királyság kikötői számára tisztességtelen ke-
reskedelmi feltételeket teremtett volna az európai versenytársakkal szemben.


