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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0447/2010 , внесена от Michel Devaux, с белгийско гражданство, 
относно цената за двупосочен билет за пътуване между Brindisi (Италия) и 
Patras (Гърция) и дискриминационни пристанищни такси

1. Резюме на петиция

Вносителят на петицията възразява срещу дискриминационните пристанищни такси, 
които е трябвало да плати за пътуването между Brindisi (Италия) и Patras (Гърция). Той 
посочва, че таксите, които се добавят към цената на билета, се налагат само на пътници, 
които пътуват до Гърция от друга държава. Такива такси не се налагат при пътувания
между пристанища в Гърция. Той счита това за недопустима форма на дискриминация 
и призовава Европейския парламент да вземе мерки, за да се разреши въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от Правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Регламент (ЕИО) № 4055/861 на Съвета е направил приложим принципа на свободното 
предоставяне на услуги по отношение на морския транспорт между държави-членки и 
държави-членки и трети страни. Съгласно установената съдебна практика на Съда на 
Европейския съюз Регламент (ЕИО) № 4055/86 не позволява на държавите членки да 
налагат по-високи пристанищни такси върху търговията в рамките на Европейския 

                                               
1 Регламент (ЕИО) № 4055/86 на Съвета от 22 декември 1986 г. относно прилагането на принципа на 
свободното предоставяне на услуги по отношение на морския транспорт между държави членки и трети 
страни, ОВ L 378, 31.12.1986 г., стр. 1.
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съюз от таксите, налагани върху аналогични услуги във вътрешния транспорт. 
Съгласно същата съдебна практика по-високи пристанищни такси не могат да бъдат 
налагани на кораби, които идват от или пътуват за пристанище извън ЕС, освен ако 
това не е обективно обосновано.

Европейската комисия припомня, че националните режими по отношение на 
пристанищните такси следва да спазват разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 4055/86 на 
Съвета и че съществува установена съдебна практика на Съда на Европейския съюз в 
това отношение.
По-специално, Съдът се е произнесъл, че режим на пристанищни такси, които се 
различават в зависимост от това дали дадено пътуване се предприема в рамките на една 
държава-членка или между различни държави-членки, осигурявайки по-този начин 
специално преимущество за вътрешния пазар и вътрешните транспортни услуги на 
въпросната държава-членка, е дискриминационен и като такъв е несъвместим с член 1 
от Регламент (ЕИО) № 4055/86 (вж. Решение от 5 октомври 1994 г. по дело 
Комисия/Франция, C-381/93, Recueil, точка 21).
Принципите, които следва да се прилагат по отношение на дискриминацията между 
вътрешната търговия и търговията в рамките на ЕС, са доразвити с решението на Съда 
от 14 ноември 2002 г. (Решение от 14 ноември 2002 г. по дело Geha Naftiliaki EPE и 
други/NPDD Limeniko Tameio DOD/SOU и Elliniko Dimosio, C-435/00, Recueil, точка 
20), в което Съдът се е произнесъл, че Регламент (ЕИО) на Съвета предотвратява 
прилагането на национално законодателство, което цели да направи предоставянето на 
услуги между държави-членки по-трудно, отколкото на изцяло вътрешни услуги в 
рамките на дадена държава-членка, освен ако законодателството е оправдано от 
императивни съображения, свързани с обществения интерес, и мерките, които са 
наложени с него, са необходими и пропорционални.

Тази съдебна практика наскоро е потвърдена с Решение на Съда от 4 февруари 2010 г. 
по дело Европейска комисия срещу Кралство Испания, C-18/09. 

Поради това предоставянето на услуги в областта на морския транспорт от пристанище 
във всяка една държава-членка до гръцко пристанище не може да подлежи на по-тежки 
условия, отколкото условията, на които подлежи предоставянето на сравними услуги 
на вътрешно равнище между гръцки пристанища, освен ако разликата не може да бъде 
обективно оправдана съгласно условията, предвидени в цитираната съдебна практика.  

Заключение

Комисията ще проведе допълнително разследване по въпроса в рамките на процедурата 
по проекта EU PILOT. Запитване за допълнителна информация относно режима на 
пристанищните такси ще бъде отправено скоро до гръцките органи.

4. Допълнителен отговор на Комисията (преразгледан), получен на 6 май 2011 
г.

В допълнение към първото си съобщение от 10 ноември 2010 г. относно петицията във 
връзка с режима на пристанищните такси, налагани в Гърция, които според вносителя 
на петицията са дискриминационни, Комисията изиска допълнителна информация от 
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гръцките органи. Докато изчаква техния отговор, Комисията проучва съществуващото 
гръцко законодателство относно пристанищните такси.

Комисията ще информира Парламента относно своята оценка за режима на 
пристанищните такси в Гърция и допълнителните мерки, които възнамерява да 
предприеме, след като получи изисканата информация от гръцките органи и приключи 
с анализа на гръцкото законодателство. Междувременно тя приканва вносителя на 
петицията да представи всички допълнителни сведения, които биха могли да са от 
значение за анализа. 

5. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 16 март 2012 г.

След анализа на гръцкото законодателство относно пристанищните такси Комисията 
достигна до заключението, че гръцкото законодателство предвижда събиране на 
пристанищни такси както от пътници, пристигащи в Гърция от друга страна, така и от 
пътници, придвижващи се между гръцките пристанища. По-специално закон 
№ 2399/1996, изменен със закон № 3622/2007, предвижда всеки пътник, който се качва 
или слиза от плавателен съд, да заплаща пристанищна такса независимо от 
пристанището по местоназначение или началното пристанище на пътуването 
(вътрешно или международно). 

Пристанищните такси се събират срещу конкретни услуги, предоставяни на 
плавателните съдове, които акостират на пристанището, и на техните пътници във 
връзка с използването на тези съоръжения, и се събират с цел изграждане, поддръжка и 
модернизация на пристанищните съоръжения. Таксите са отбелязани на билета и 
тяхното събиране се извършва от лицата, издаващи билетите, т.е. морски агенции, 
туристически офиси и други подобни предприятия.

Заключение

Комисията счита, че гръцкото законодателство относно пристанищните такси не 
предвижда пристанищни такси единствено за пътниците, пристигащи в Гърция от 
пристанища в други страни, но също така и за пътниците, придвижващи се между 
гръцките пристанища. Поради това явно няма основания разглеждането на случая да 
продължи.


