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Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0447/2010 του κ. Michel Devaux, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
κόστος των εισιτηρίων μετ' επιστροφής για το δρομολόγιο Μπρίντιζι (Ιταλία) -
Πάτρα (Ελλάδα) και τις δυσμενείς διακρίσεις που δημιουργεί το λιμενικό τέλος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τις δυσμενείς διακρίσεις που δημιουργεί το λιμενικό τέλος το οποίο 
του ζητήθηκε να καταβάλει για να ταξιδέψει από το Μπρίντιζι (Ιταλία) στην Πάτρα 
(Ελλάδα). Εξηγεί ότι το τέλος προστίθεται στην τιμή του εισιτηρίου και αφορά μόνο τους 
επιβάτες που ταξιδεύουν στην Ελλάδα ερχόμενοι από το εξωτερικό. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, δεν υπάρχει παρόμοιο τέλος για τα δρομολόγια που εκτελούνται μεταξύ 
ελληνικών λιμένων. Θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή εισάγει διακρίσεις και ότι είναι παράλογη 
και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για τη διαλεύκανσή της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4055/861 του Συμβουλίου κατέστησε εφαρμοστέα την αρχή της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ κρατών μελών 
και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4055/86 του Συμβουλίου, τα 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4055/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την εφαρμογή της αρχής της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ 
κρατών μελών και τρίτων χωρών, ΕΕ L 378 της 31.12.1986, σ. 1.
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κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν σε δραστηριότητες ενδοευρωπαϊκού εμπορίου 
λιμενικό τέλος υψηλότερο από αυτό που επιβάλλουν σε ανάλογες υπηρεσίες στις εσωτερικές 
μεταφορές. Σύμφωνα με την ίδια νομολογία, δεν μπορεί να επιβάλλεται αυξημένο λιμενικό 
τέλος σε πλοία με λιμένα άφιξης ή προορισμού που βρίσκεται εκτός της ΕΕ, εκτός εάν αυτό 
δικαιολογείται αντικειμενικά.
Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τα εθνικά καθεστώτα λιμενικών τελών πρέπει να 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4055/86 του Συμβουλίου 
και ότι υφίσταται πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εν προκειμένω.
Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ένα καθεστώς επιβολής διαφορετικού 
λιμενικού τέλους ανάλογα με το εάν ένα ταξίδι πραγματοποιείται εντός ενός κράτους 
μέλους ή μεταξύ κρατών μελών, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν ειδικό πλεονέκτημα 
για την εσωτερική αγορά και τις εσωτερικές μεταφορές του εν λόγω κράτους μέλους, 
εισάγει διακρίσεις και, ως εκ τούτου, δεν είναι συμβατό με το άρθρο 1 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 4055/86 του Συμβουλίου (βλ. υπόθεση C-381/93, Επιτροπή κατά Γαλλίας, 
σκέψη 21).
Οι αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται σχετικά με τη διάκριση μεταξύ εσωτερικού και 
ενδοκοινοτικού εμπορίου αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην απόφαση του Δικαστηρίου της 
14ης Νοεμβρίου 2000 (υπόθεση C-435/00, ΓΕΧΑ Ναυτιλιακή, σκέψη 20), όπου το 
Δικαστήριο δήλωσε ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4055/86 του Συμβουλίου απαγορεύει 
την εφαρμογή οποιασδήποτε εθνικής ρυθμίσεως η οποία καθιστά την παροχή υπηρεσιών 
μεταξύ κρατών μελών δυσχερέστερη από την παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά εντός ενός 
κράτους μέλους, εκτός και αν η εν λόγω ρύθμιση δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους 
γενικού συμφέροντος και τα μέτρα που θεσπίζει είναι αναγκαία και σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας.

Αυτή η νομολογία επιβεβαιώθηκε πρόσφατα μέσω της απόφασης του Δικαστηρίου της 4ης 
Φεβρουαρίου 2010, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Ισπανίας, υπόθεση C-18/09.

Συνεπώς, η παροχή υπηρεσιών τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών από λιμένα 
οποιουδήποτε κράτους μέλους προς ελληνικό λιμένα δεν είναι δυνατόν να διέπεται από 
αυστηρότερους όρους από αυτούς που ισχύουν για την παροχή παρεμφερών υπηρεσιών σε 
εγχώριο επίπεδο μεταξύ ελληνικών λιμένων, εκτός εάν αυτή η διαφορά μπορεί να 
δικαιολογηθεί αντικειμενικά βάσει των όρων που προβλέπει η αναφερθείσα νομολογία.

Συμπέρασμα

Το ζήτημα θα διερευνηθεί περαιτέρω από την Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας EU PILOT. 
Πρόκειται να υποβληθεί σύντομα αίτημα προς τις ελληνικές αρχές για την παροχή πρόσθετων 
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς των λιμενικών τελών.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (REV), που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011

Σε συνέχεια της πρώτης ανακοίνωσής της της 20ης Νοεμβρίου 2010 για την εν λόγω 
αναφορά σχετικά με το καθεστώς των λιμενικών τελών που εισπράττονται στην Ελλάδα, το 
οποίο δημιουργεί δυσμενείς διακρίσεις, σύμφωνα με τον αναφέροντα, η Επιτροπή έχει 
ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες εκ μέρους των ελληνικών αρχών. Αναμένοντας την 
απάντησή τους, η Επιτροπή εξετάζει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για τα λιμενικά τέλη.
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Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο για την εκτίμησή της ως προς το καθεστώς των 
λιμενικών τελών στην Ελλάδα και για περαιτέρω μέτρα που σκοπεύει να πάρει μόλις λάβει 
τις σχετικές πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές και ολοκληρώσει την ανάλυση της 
ελληνικής νομοθεσίας. Στο μεταξύ, καλεί τον αναφέροντα να παράσχει κάθε 
συμπληρωματική πληροφορία που έχει ενδεχομένως σχέση με αυτή την ανάλυση.

5. Απάντηση της Επιτροπής (REV), που ελήφθη στις 6 Μαρτίου 2012. 

Στη συνέχεια της ανάλυσης της ελληνικής νομοθεσίας για τα λιμενικά τέλη η Επιτροπή 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ελληνική νομοθεσία προβλέπει την καταβολή των λιμενικών 
τελών τόσο για τους επιβάτες που ταξιδεύουν προς την Ελλάδα από άλλο κράτος, όσο και για 
τους επιβάτες που ταξιδεύουν μεταξύ ελληνικών λιμένων. Συγκεκριμένα, ο νόμος αριθ. 
2399/1995, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο αριθ. 3622/2007, προβλέπει ότι κάθε επιβάτης 
που επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται από πλοίο οφείλει να καταβάλει λιμενικό τέλος, ανεξάρτητα 
από τον λιμένα προορισμού ή προέλευσης του ταξιδιού του (εγχώριο ή διεθνές). 

Τα λιμενικά τέλη επιβάλλονται σε αντιστάθμιση μιας ειδικής υπηρεσίας που παρέχεται στα 
πλοία που προσεγγίζουν τους λιμένες και στους επιβάτες αυτών, με την ευκαιρία της χρήσης 
των εγκαταστάσεων αυτών και εισπράττονται για την χρηματοδότηση της κατασκευής, της 
συντήρησης και του εκσυγχρονισμού των λιμενικών εγκαταστάσεων.  Τα τέλη αναγράφονται 
στο εισιτήριο και η είσπραξή τους αποτελεί αρμοδιότητα των υπεύθυνων για την έκδοση των 
εισιτηρίων, δηλαδή των ναυτιλιακών εταιριών, των τουριστικών γραφείων και παρόμοιων 
επιχειρήσεων.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ελληνική νομοθεσία για τα λιμενικά τέλη προβλέπει την καταβολή 
των τελών όχι μόνο για τους επιβάτες που ταξιδεύουν προς την Ελλάδα από λιμένα άλλου 
κράτους αλλά και για τους επιβάτες που ταξιδεύουν μεταξύ ελληνικών λιμένων. Συνεπώς, δεν 
υφίστανται λόγοι που επιβάλλουν την περαιτέρω εξέταση του ζητήματος.


