
CM\601484PL.doc PE 369.941

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 827/2005 złożona przez Marka Bookhama (Wielka Brytania), w imieniu 
„Independent Light Dues Forum” (ILDF), w sprawie niezgodności „irlandzkiego 
subsydium” z prawem UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, występujący w imieniu „Independent Light Dues Forum” (Niezależne 
Forum ds. Opłat za Światła) (ILDF), zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie i 
sporządzenie zaleceń w sprawie zgodności podatku od opłat za światła nawigacyjne 
płaconego przez Wielką Brytanię Irlandii, zgodnie z Ustawą o morskiej żegludze handlowej z 
roku 1995, z prawem UE (w szczególności art. 82 i art. 87 TWE dotyczącymi odpowiednio 
nadużywania dominującej pozycji i pomocy państwa). „Irlandzkie subsydium” odnosi się do 
latarni morskich, znaków nawigacyjnych stawianych w pobliżu miejsc niebezpiecznych oraz 
innych urządzeń nawigacyjnych na wodach irlandzkich i jest pokrywane z brytyjskiego 
Funduszu Opłat za Światła, którego środki pochodzą z podatku nakładanego na statki 
handlowe wpływające do portów Wielkiej Brytanii. Składający petycję uważa, że opłaty za 
światła nawigacyjne w ogóle, a w szczególności subsydium irlandzkie powinny zostać 
zniesione, ponieważ stwarzają niesprawiedliwe warunki handlowe dla portów w Wielkiej 
Brytanii, zakłócają konkurencję i są niezgodne z zasadami wspólnego rynku.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 10 stycznia 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 lutego 2006 r.

"Finansowanie przez państwo sprzętu nawigacyjnego jest zazwyczaj uznawane za zadanie 
władzy publicznej i dlatego nie jest traktowane jako działalność gospodarcza w rozumieniu 
reguł konkurencji WE. W konsekwencji zwykle nie wchodzi ono w zakres stosowania prawa 
konkurencji UE ani kontroli pomocy państwa przez UE.



PE 369.941

2/2 CM\601484PL.doc

PL

Zgodnie z wiedzą Komisji podobnej wysokości opłaty za światła są nakładane na flotę
handlową wpływającą zarówno do portów brytyjskich jak i irlandzkich, opłaty pobierane w 
Irlandii i opłaty pobierane w Wielkiej Brytanii wspólnie tworzą fundusz o nazwie Główny 
Fundusz na rzecz Latarni Morskich (General Lighthouse Fund, „GLF”). Uważa się, że usługi 
świadczone przez Komisarzy Irlandzkich Świateł (organ zajmujący się latarniami morskimi 
na całym obszarze wyspy Irlandii, w tym Irlandii Północnej) są finansowane ze środków 
pochodzących z Głównego Funduszu na rzecz Latarni Morskich, które są uzupełniane przez 
doroczną składkę od irlandzkiego rządu (w odniesieniu do usług świadczonych przez 
komisarzy na terytorium Republiki Irlandii). Z tego powodu oraz ze względu na historyczną i 
geograficzną bliskość uważa się, że ma miejsce współfinansowanie zarówno przez Wielką 
Brytanię i jak i Irlandię.

Uważa się też, że obecnie toczą się negocjacje między irlandzkimi a brytyjskimi władzami w 
sprawie wysokości składki płaconej przez irlandzki rząd. Składka ta nie jest przedmiotem 
nadzoru Komisji zgodnie ze wspólnotowymi regułami konkurencji.

W odniesieniu do art. 82 Traktatu WE należy zaznaczyć, że petycja nie zawiera informacji, 
które przemawiałyby za tym, że system opłat za światła wiąże się z nadużyciem dominującej 
pozycji rzekomo zajmowanej przez GLF. Należy przypomnieć, że wspólnotowe reguły 
konkurencji mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstw, tzn. jednostek zajmujących się 
działalnością gospodarczą. Na podstawie przedstawionych informacji wydaje się mało 
prawdopodobne, by fundusz GLF był przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 82. Ponadto 
przemawia za tym fakt, że zgodnie z petycją opłaty za światła są w rzeczywistości podatkiem
nakładanym na statki wpływające do brytyjskich portów, co oznacza, że GLF nie może 
dowolnie ustalać pobieranych przez siebie opłat. Wreszcie nawet gdyby uznać GLF za 
przedsiębiorstwo mające ponadto pozycję dominującą na rynku - co w ogóle nie jest ustalone-
nie istnieją czynniki, które wskazywałyby na to, że system opłat za światła stworzył warunki 
handlowe, które są niesprawiedliwe dla portów w Wielkiej Brytanii w porównaniu z ich 
europejskimi konkurentami."


