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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0447/2010 af Michel Devaux, belgisk statsborger, om prisen på 
en returbillet Brindisi (Italien) - Patras (Grækenland) og havneafgiftens 
diskriminerende karakter

1. Sammendrag

Andrageren klager over den diskriminerende karakter af den havneafgift, han afkræves, når 
han rejser imellem Brindisi (Italien) og Patras (Grækenland). Han forklarer, at afgiften 
tillægges billetprisen, og at den udelukkende vedrører de passagerer, som rejser til 
Grækenland fra udlandet. Ifølge andrageren opkræves der ingen afgift mellem de græske 
havne. Han finder situationen diskriminerende og unormal og anmoder Europa-Parlamentet 
om at træffe foranstaltninger til at få afklaret spørgsmålet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. september 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010

"Med Rådets forordning (EØF) nr. 4055/861 finder princippet om fri udveksling af 
tjenesteydelser inden for søtransport anvendelse indbyrdes mellem medlemsstaterne og 
mellem medlemsstaterne og tredjelande. Ifølge Domstolens faste retspraksis må 

                                               
1 Rådets forordning (EØF) nr. 4055/86 af 22. december 1 986 om fri udveksling af tjenesteydelser inden for 
søtransport anvendelse indbyrdes mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og tredjelande, EFT L 
378 af 31.12.1986, s. 1.



PE452.747v03-00 2/3 CM\896372DA.doc

DA

medlemsstaterne i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4055/86 ikke opkræve 
havneafgifter på transport inden for EU, som er højere end de afgifter, der opkræves for 
tilsvarende indenrigstransport. Ifølge samme retspraksis kan der ikke pålægges øgede 
havneafgifter på skibe, der kommer fra eller har destination i en havn uden for EU, 
medmindre dette er objektivt begrundet.
Kommissionen gentager, at nationale systemer for havneafgifter skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 4055/86, og at 
Domstolen har en fast retspraksis på dette område.
Navnlig har Domstolen afgjort, at et system med havneafgifter, der er forskelligt afhængig af, 
om en rejse foretages inden for en medlemsstat eller mellem medlemsstater, hvorved der 
sikres en særlig fordel for hjemmemarkedet og indenrigstransportydelser i den pågældende 
medlemsstat, er diskriminerende og dermed i strid med artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 
4055/86 (se sag C-381/93, Kommissionen mod Frankrig, præmis 21).
De principper, der skal anvendes i forhold til diskrimination mellem indenrigshandel og 
handel mellem EU-lande, er blevet udviklet yderligere med Domstolens dom af 14. november 
2002 (sag C-435/00, Geha Naftiliaki, præmis 20), hvori Domstolen fastslog, at Rådets 
forordning (EØF) udelukker anvendelsen af national lovgivning, der har til formål at gøre 
udførelsen af tjenesteydelser indbyrdes mellem medlemsstaterne mere besværlig end 
leveringen af sådanne ydelser inden for en enkelt medlemsstat, medmindre den pågældende 
lovgivning er begrundet i tvingende almene hensyn, og de trufne foranstaltninger er 
nødvendige og rimelige i omfang.

Denne retspraksis er for nylig blevet stadfæstet med Domstolens dom af 4. februar 2010, 
Kommissionen mod Kongeriget Spanien, C-18/09. 

Udførelsen af søtransportydelser fra en havn i en hvilken som helst medlemsstat til en græsk 
havn må således ikke være underlagt flere byrdefulde betingelser, end sammenlignelige 
indenrigsydelser mellem græske havne er underlagt, medmindre forskellen er objektivt 
begrundet i henhold til betingelserne i den retspraksis, der henvises til.  

Konklusion

Kommissionen vil undersøge sagen yderligere inden for rammerne af et EU-pilotprojekt. Der 
vil inden for kort tid blive fremsendt en anmodning til de græske myndigheder om yderligere 
oplysninger om systemet for havneafgifter."

4. Kommissionens supplerende svar (REV), modtaget den 6. maj 2011.

"I forlængelse af sin første meddelelse af 10. november 2010 om dette andragende vedrørende 
havneafgiftsordningen i Grækenland, som ifølge andrageren er diskriminerende, har 
Kommissionen anmodet om yderligere oplysninger fra de græske myndigheder. I afventning 
af deres svar undersøger Kommissionen den gældende græske lovgivning om havneafgifter.

Kommissionen vil informere Parlamentet om sin vurdering af ordningen for havneafgifter i 
Grækenland og yderligere foranstaltninger, den agter at træffe, når den har modtaget de 
ønskede oplysninger fra de græske myndigheder og afsluttet analysen af den græske 
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lovgivning. I mellemtiden opfordrer den andrageren til at fremkomme med eventuelle 
yderligere oplysninger, der kan være af relevans for denne analyse." 

5. Kommissionens svar (REV), modtaget den 16.marts 2012.

Efter analysen af den græske lovgivning om havneafgifter, har Kommissionen konkluderet, at 
den græske lovgivning fastsætter havneafgifterne, som opkræves både hos passagerer, som 
rejser til Grækenland fra udlandet og hos passagerer, der rejser mellem de græske havne. 
Særligt lov nr. 2399/1996, som ændret ved lov nr. 3622/2007, bestemmer, at enhver passager, 
som om bord eller i land, skal betale havneafgift uanset destinationshavnen eller rejsens 
begyndelsespunkt (hjemme og internationalt). 

Havneafgiften opkræves til gengæld for en bestemt tjeneste, der leveres til skibe, der anløber i 
havne og dets passagerer ved anvendelse af disse faciliteter samt opførelse, vedligeholdelse 
og modernisering af havnefaciliteterne. Afgiften er angivet på billetten, og dem, der udsteder 
billetterne, dvs. skibsagenturer, turistkontorer og lignende foretagender, er ansvarlig for 
opkrævningen af afgiften.

Konklusion

Kommissionen mener, at den græske lovgivning om havneafgifter ikke kun fastsætter 
havneafgifter for passagerer, der rejser til Grækenland fra en udenlandsk havn, men også for 
passagerer mellem de græske havne. Derfor synes der ikke at være nogen grund til at forfølge 
sagen yderligere. 

"


