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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl diskriminacinių uosto mokesčių, kuriuos jo buvo paprašyta 
sumokėti keliaujant iš Brindizio (Italija) į Patrus (Graikija) ir atgal. Jis pažymi, kad prie 
bilieto kainos skaičiuojami papildomi mokesčiai, jei keliaujama iš užsienio į Graikiją. Pasak 
peticijos pateikėjo, tokio mokesčio nėra keliaujant tarp Graikijos uostų. Jis mano, kad ši 
padėtis diskriminacinė ir nepriimtina, ir prašo Europos Parlamento imtis priemonių, kad 
išaiškintų padėtį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 4055/861 laisvės teikti paslaugas principas patvirtintas kaip 
taikytinas jūrų transporto paslaugoms tarp valstybių narių bei valstybių narių ir trečiųjų šalių. 
Pagal nusistovėjusią Europos Teisingumo Teismo praktiką vadovaudamosi Tarybos 
reglamentu (EEB) Nr. 4055/86 valstybės narės Europos vidaus prekybai negali taikyti 
didesnių uosto mokesčių nei tie, kurie taikomi toms pačioms vidaus transporto paslaugoms. 
Pagal tą pačią teismo praktiką ne iš ES uosto plaukiantiems arba jam priklausantiems laivams 

                                               
1 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4055/86 dėl laisvės teikti paslaugas principo taikymo 
jūrų transporto paslaugoms tarp valstybių narių bei valstybių narių ir trečiųjų šalių, OL L 378, 1986 12 31, p. 1.
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negalima taikyti didesnių uosto mokesčių, išskyrus atvejus, kai tai objektyviai pateisinama.
Komisija norėtų priminti, kad nacionalinė uosto mokesčių tvarka turėtų atitikti Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 4055/86 nuostatas ir kad šiuo atžvilgiu yra nusistovėjusi Europos 
Teisingumo Teismo praktika.
Visų pirma Teismas nusprendė, kad uosto mokesčių tvarka, kuri skiriasi atsižvelgiant į tai, ar 
keliaujama vienoje valstybėje narėje, ar iš vienos valstybės narės į kitą, ir taip sudaro 
atitinkamos valstybės narės vidaus rinkai ir vidaus transporto paslaugoms palankią padėtį, yra 
diskriminacinė ir nesuderinama su Tarybos reglamento (EEB) Nr. 4055/86 1 straipsnio 
nuostatomis (žr. sprendimo Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką, C-
381/93, 21 punktą).
Taikytini principai dėl šalies vidaus prekybos ir ES vidaus prekybos diskriminacijos buvo dar 
plačiau išaiškinti 2002 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo sprendime (Geha Naftiliaki 
EPE ir kiti prieš NPDD Limeniko Tameio DOD/SOU ir Elliniko Dimosio, C-435/00, 
20 punktas), kuriame teigiama, kad Tarybos reglamentu (EEB) draudžiama taikyti bet kokius 
nacionalinės teisės aktus, dėl kurių teikti paslaugas tarp valstybių narių būtų sunkiau nei teikti 
vidaus paslaugas valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai šie teisės aktai pateisinami bendruoju 
interesu, o juose numatytos priemonės yra būtinos ir proporcingos.

Ši Teisingumo teismo praktika neseniai patvirtinta 2010 m. vasario 4 d. Teisingumo Teismo 
nutartimi byloje Europos Komisija prieš Ispanijos Karalystę, C-18/09. 

Taigi jūrų transporto paslaugoms, kurias teikia bet kurios valstybės narės uostas Graikijos 
uostui, negali būti taikomos griežtesnės sąlygos nei tos, kurios taikomos panašioms vidaus 
lygmeniu Graikijos uostų teikiamoms paslaugoms, išskyrus atvejus, kai šis skirtumas gali būti 
objektyviai pateisinamas pagal cituojamoje teismo praktikoje nustatytas sąlygas.  

Išvada

Komisija toliau nagrinės šį klausimą pagal EU PILOT procedūrą. Netrukus Graikijos valdžios 
institucijoms bus pateiktas prašymas suteikti papildomos informacijos apie uosto mokesčių 
tvarką.

4. Papildomas Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. gegužės 6 d.

Po savo 2010 m. lapkričio 10 d. pirmojo pranešimo dėl peticijos, susijusios su Graikijoje 
taikoma uosto mokesčių tvarka, kuri, peticijos pateikėjo nuomone, yra diskriminacinė, 
Komisija paprašė Graikijos valdžios institucijų suteikti papildomos informacijos. Laukdama 
jų atsakymo, Komisija nagrinėja esamus Graikijos teisės aktus, reglamentuojančius uosto 
mokesčius.

Kai Komisija gaus prašytos informacijos iš Graikijos valdžios institucijų ir užbaigs Graikijos 
teisės aktų analizę, ji informuos Parlamentą apie jos atliktą Graikijoje taikomos uosto 
mokesčių tvarkos įvertinimą ir apie tai, kokių priemonių ji ketina imtis. Kol kas ji kviečia 
peticijos pateikėją pateikti bet kokios papildomos informacijos, kuri galėtų būti naudinga 
atliekant minėtąją analizę. 
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5. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. kovo 16 d.

Komisija, atlikusi Graikijos teisės aktų dėl uosto mokesčių analizę, padarė išvadą, kad pagal 
Graikijos teisę numatoma uosto mokesčius taikyti ir keleiviams, keliaujantiems į Graikiją iš 
kitos šalies, ir keleiviams, keliaujantiems iš vieno Graikijos uosto į kitą. Visų pirma įstatymu 
Nr. 2399/1996, kuris iš dalies pataisytas įstatymu Nr. 3622/2007, numatoma, kad visi 
keleiviai, įlipantys į laivą ar iš jo išlipantys, turėtų sumokėti uosto mokesčius, nepaisant to, į 
kurį uostą keliauja, ar kelionės pobūdžio (šalies vidaus ar tarptautinė kelionė). 

Uosto mokesčiai taikomi mainais už tam tikras paslaugas, teikiamas į uostus užsukantiems 
laivams ir keleiviams, kai jie naudojasi uostų infrastruktūra, ir jie renkami uostų 
infrastruktūros statybos, priežiūros ir modernizavimo išlaidoms padengti. Mokesčių suma 
nurodoma ant bilieto ir už jų surinkimą yra atsakingi bilietų pardavėjai, t. y. laivybos 
agentūros, turizmo biurai ir panašios įmonės.

Išvada

Komisija mano, kad pagal Graikijos teisės aktus dėl uosto mokesčių uosto mokesčiai 
numatomi ne tik keleiviams, keliaujantiems į Graikiją iš kitų šalių uostų, bet ir keliaujantiems 
iš vieno Graikijos uosto į kitą. Taigi, regis, nėra jokio pagrindo toliau nagrinėti šį klausimą. 


