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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 827/2005, ingediend door Mark Bookham (Britse nationaliteit), namens 
het Independent Light Dues Forum (ILDF), over de incompatibiliteit van de 'Ierse 
subsidie' binnen de EU-wetgeving

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Conform de Merchant Shipping Act uit 1995 betaalt het Verenigd Koninkrijk zogeheten ‘light 
dues’ (belasting voor lichten en andere navigatiehulpmiddelen) aan Ierland. Indiener, die 
namens het Independent Light Dues Forum (ILDF) optreedt, vraagt zich af in hoeverre dit in 
overeenstemming is met de EU-wetgeving (in het bijzonder met de artikelen 82 en 87 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, respectievelijk over het misbruik van 
een machtspositie en steunmaatregelen van de staten). Indiener verzoekt het Europees 
Parlement in dit verband een onderzoek uit te voeren en aanbevelingen te doen. Met de 'Ierse 
subsidie' worden de vuurtorens, bakens en andere navigatiehulpmiddelen in de Ierse wateren 
bekostigd. Dit geld is afkomstig uit het Britse Light Dues Fund dat op zijn beurt wordt 
gefinancierd uit de belasting die schepen moeten betalen als zij een Britse haven binnenvaren. 
Indiener bepleit dat de ‘light dues’ in het algemeen en de Ierse subsidie in het bijzonder 
moeten worden afgeschaft, aangezien deze volgens hem de handel in de Britse havens 
benadelen, concurrentievervalsing in de hand werken en strijdig zijn met de beginselen van de 
Gemeenschapsmarkt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 januari 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2006

Overheidsfinanciering van navigatie-apparatuur wordt gewoonlijk beschouwd als uitoefening 
van het openbaar gezag en wordt daarom doorgaans niet als economische activiteit in de zin 
van de mededingingsregels van de EG beschouwd. Bijgevolg valt dit niet binnen de 
reikwijdte van toepassing van hetzij het EU-mededingingsrecht of de EU-controle op 
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overheidssubisidies. 

Voorzover bekend aan de Commissie, worden light dues geheven op een vergelijkbaar niveau 
bij koopvaardijschepen die havens in zowel het Verenigd Koninkrijk als Ierland aandoen en 
worden de dues die in Ierland worden geheven, gecombineerd met de dues die in het 
Verenigd Koninkrijk in een fonds, namelijk het General Lighthouse Fund (“GLF”). Naar 
verluidt worden de diensten die de Commissioners of Irish Lights (het orgaan dat vuurtorens 
in heel Ierland, dus inclusief – Noord-Ierland, beheert) verlenen, gefinancierd uit het General 
Lighthouse Fund, aangevuld met een jaarlijkse bijdrage van de Ierse regering (met het oog op 
de diensten die de Commissioners binnen de Ierse Republic verlenen). In deze context en om 
historische redenen alsmede vanwege geografische nabijheid is er, naar verluidt, een 
cofinanciering door zowel het Verenigd Koninkrijk als Ierland.

Naar verluidt vinden momenteel onderhandelingen tussen de autoriteiten van Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk plaats met betrekking tot de hoogte van de bijdrage die de Ierse regering 
moet betalen. Een dergelijke bijdrage valt niet onder het toezicht van de Commissie volgens 
de mededingingsregels van de Gemeenschappen.

Wat artikel 82 van het EG-verdrag betreft, valt op te merken dat er geen informatie in het 
verzoekschrift staat, waaruit zou blijken dat het Light Dues Regime misbruik inhoudt van de 
machtspositie die GLF zou bekleden.
 Er zij aan herinnerd dat de EG-mededingingsregels slechts op ondernemingen betrekking 
hebben, d.w.z. entiteiten die economische activiteiten ontplooien. Op basis van de verstrekte 
informatie schijnt het onwaarschijnlijk dat GLF een onderneming in de zin van artikel 82 
vormt. Dit wordt verder ondersteund door het feit dat de light dues volgens het verzoekschrift 
in wezen een belasting vormen die schepen moeten betalen als zij een Britse haven 
binnenvaren, wat erop wijst dat de door GLF geïnde bedragen niet door laatstgenoemde zelf 
zijn gekozen. Ten slotte zijn er, zelfs indien GLF als een onderneming zou worden 
beschouwd, die bovendien een machtspositie op de markt zou bekleden – wat geenszins is 
aangetoond – geen elementen die suggereren dat het Light Dues Regime tot onbillijke 
contractuele voorwaarden voor Britse havens leidt in vergelijking tot hun Europese 
concurrenten.


