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áráról és a kikötői illeték megkülönböztető jellegéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a Brindisi (Olaszország) és Pátra (Görögország) közötti 
utazás alkalmával tőle beszedett kikötői illeték megkülönböztető voltát. Kifejti, hogy az 
illetéket hozzáadják a jegy árához, és ez csak azokra az utasokra vonatkozik, akik külföldről 
utaznak Görögországba, míg a görög kikötők közötti utazások alkalmával nem kell illetéket 
fizetni. A petíció benyújtója megkülönböztetőnek találja ezt a helyzetet, és arra kéri a 
Parlamentet, hogy tegyen intézkedéseket ennek tisztázására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A 4055/86/EGK tanácsi rendelet1 alkalmazhatóvá tette a szolgáltatásnyújtás szabadságának 
elvét a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és harmadik országok közötti tengeri 
szállításban. Az Európai Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata alapján a 4055/86/EGK tanácsi 

                                               
1 A Tanács 1986. december 22-i 4055/86/EGK rendelete a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és harmadik 
országok közötti tengeri szállításban a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének alkalmazásáról, HL L 378., 
1986.12.31., 1. o.
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rendelet értelmében a tagállamok nem alkalmazhatnak az Európán belüli kereskedelem 
tekintetében nagyobb összegű kikötői illetékeket (díjakat), mint amelyeket a hazai szállításban 
a hasonló szolgáltatások esetén felszámítanak. Ugyanezen ítélkezési gyakorlat alapján nem 
alkalmazhatók magasabb kikötői illetékek az Európán kívüli kikötőből érkező vagy oda tartó 
hajókra, kivéve, ha ezt valamilyen objektív tényező indokolja.
A Bizottság emlékeztet arra, hogy a kikötői illetékekre vonatkozó nemzeti rendszereknek 
összhangban kell lenniük a 4055/86/EGK tanácsi rendelet rendelkezéseivel, valamint arra, 
hogy e tekintetben az Európai Bíróságnak állandó ítélkezési gyakorlata alakult ki.
A Bíróság így különösen kimondta, hogy egy olyan kikötői illetékrendszer, amely különböző 
összegű illetékeket ír elő az alapján, hogy a szóban forgó útra egy több tagállamon belül vagy
tagállamok között került-e sor, ezáltal különleges előnyt biztosítva a hazai piacnak és a 
szóban forgó tagállamon belüli szállítási szolgáltatásoknak, hátrányosan megkülönböztető és 
ezért összeegyeztethetetlen a 4055/86/EGK tanácsi rendelet 1. cikkével (lásd a C-381/9. sz., 
az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság ügyben hozott ítélet 21. 
pontját).
A hazai és az Unión belüli kereskedelem megkülönböztetésmentességével kapcsolatban 
alkalmazandó elveket a Bíróság a C-435/00. sz. ügyben (Geha Naftiliaki) 2002. november 14-
én hozott ítéletének 20. pontjában alakította tovább, amelyben kimondta, hogy a tanácsi 
rendelet (EGK) kizárja minden olyan nemzeti szabály alkalmazását, amelynek 
eredményeképpen a tagállamok közötti szolgáltatásnyújtás nehezebbé válik az egyetlen 
tagállamon belüli szolgáltatásnyújtással összehasonlítva, kivéve, ha ezt a szabályozást 
közérdeken alapuló kényszerítő indok igazolja, valamint az így meghozott intézkedések 
szükségesek és arányosak.

Ezt az ítélkezési gyakorlatot a közelmúltban erősítette meg a Bíróság C-18/09. sz., Európai 
Bizottság kontra Spanyol Királyság ügyben 2010. február 4-én hozott ítéletében. 

Ennélfogva a valamely tagállam kikötőjéből egy görög kikötőbe irányuló tengeri szállítási 
szolgáltatásokra nem vonatkozhatnak szigorúbb feltételek, mint amelyek a görög kikötők 
között hazai szinten nyújtott hasonló szolgáltatásokra alkalmazandók, kivéve, ha ez a 
különbség objektíven indokolható a hivatkozott ítélkezési gyakorlatban kialakított feltételek 
alapján.  

Következtetés

A Bizottság az ügyet egy uniós PILOT-eljárás keretében vizsgálja tovább. Rövidesen 
kiegészítő tájékoztatást kérnek majd a görög hatóságoktól a kikötői illetékek rendszeréről.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. május 6.

A Bizottság a Görögországban kivetett – a petíció benyújtója szerint megkülönbözető jellegű 
– kikötői díjak rendszerével kapcsolatos petícióról szóló, 2010. november 10-i első 
közleményét követően további tájékoztatást kért a görög hatóságoktól. Válaszuk beérkezéséig 
a Bizottság megvizsgálja a kikötői díjakra vonatkozó hatályos görög jogszabályokat.

Amint a görög hatóságoktól kért információk beérkeznek, és lezárta a görög jogszabályok 
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elemzését, a Bizottság tájékoztatja a Parlamentet a kikötői díjakkal kapcsolatos görög 
rendszer értékeléséről és az általa meghozni kívánt intézkedésekről. Addig is arra kéri a 
petíció benyújtóját, hogy bocsásson rendelkezésére minden olyan további információt, amely 
ezen elemzés elvégzéséhez hasznos lehet. 

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. március 16.

A kikötői illetékekre vonatkozó görög szabályozás elemzését követően a Bizottság arra a 
következtetésre jutott, hogy a görög jogszabály értelmében kikötői illeték vethető ki a 
Görögországból más országba utazókra, illetve a görög kikötők között utazókra egyaránt. A 
3622/2007 törvény által módosított 2399/1996 törvény rendelkezései szerint a valamely 
hajóra felszálló vagy leszálló utasok kikötői illetéket fizetnek függetlenül attól, hogy az 
indulás vagy érkezési kikötő belföldi vagy külföldi kikötő-e. 

A kikötői illeték a kikötőbe befutó hajónak, illetve a kikötő létesítményeit használó utasoknak 
nyújtott szolgáltatást hivatott ellentételezni, a beszedett összeget pedig a kikötői létesítmények 
építésére, karbantartására és modernizálására fordítják. Az illeték összegét feltüntetik a 
jegyen, beszedéséért a jegy kiállítója, vagyis az ügynökség, az idegenforgalmi iroda vagy más 
hasonló vállalkozás felel.

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy a kikötői illetékkel kapcsolatos görög szabályozás nem csupán a 
külföldről Görögországba hajózó utasokra vonatkozik, hanem a görög kikötők között 
hajózókra is. Ezért nem indokolt további lépéseket tenni az ügyben. 


