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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0447/2010, ingediend door Michel Devaux (Belgische nationaliteit), 
over de prijs van een retourticket Brindisi (Italië) - Patras (Griekenland) en het 
discriminerende karakter van de havenbelasting

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener hekelt het discriminerende karakter van de havenbelasting die hij moest betalen tijdens 
zijn reis tussen Brindisi (Italië) en Patras (Griekenland). Hij legt uit dat de toeslag bovenop de 
prijs van het ticket komt en alleen van toepassing is op passagiers die vanuit het buitenland naar
Griekenland reizen. Volgens indiener hoeft er geen toeslag te worden betaald op reizen tussen de 
Griekse havens. Hij vindt de situatie discriminerend en abnormaal en vraagt het Europees 
Parlement maatregelen te treffen om de kwestie op te helderen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010

Verordening (EEG) nr. 4055/861 van de Raad regelt het beginsel van het vrij verrichten van 
diensten op het zeevervoer tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en derde landen. 
Volgens de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie mogen lidstaten op grond van 
Verordening (EEG) nr. 4055/86 van de Raad geen hogere intra-Europese havenbelastingen 
(rechten) opleggen dan de belastingen die gelden voor soortgelijke diensten in het binnenlandse 
vervoer. Volgens dezelfde jurisprudentie mogen geen hogere havenrechten worden opgelegd aan 
schepen die afkomstig zijn van of op weg zijn naar een haven buiten de EU, tenzij hiervoor een 
objectieve rechtvaardiging bestaat.
                                               
1 Verordening (EEG) nr. 4055/86 van de Raad van 22 december 1986 houdende toepassing van het beginsel van het 
vrij verrichten van diensten op het zeevervoer tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en derde landen, 
PB L 378 van 31.12.1986, blz. 1.
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De Commissie herinnert eraan dat nationale stelsels van havenrechten moeten voldoen aan de 
bepalingen van Verordening (EEG) nr. 4055/86 van de Raad en dat er op dit punt jurisprudentie
van het Europees Hof van Justitie bestaat.

Het Hof heeft met name geoordeeld dat een stelsel van havenrechten die verschillen al naar 
gelang een reis wordt ondernomen binnen één lidstaat of tussen lidstaten, waardoor een 
speciaal voordeel ontstaat voor de binnenlandse markt en de interne vervoersdiensten van de 
lidstaat in kwestie, discriminerend is en als zodanig onverenigbaar met artikel 1 van 
Verordening (EEG) nr. 4055/86 van de Raad (zie zaak C-381/93, Commissie tegen Frankrijk, 
punt 21).

De beginselen die moeten worden toegepast inzake het onderscheid tussen binnenlands en 
intra-Europees vervoer zijn verder ontwikkeld in het arrest van het Hof van 14 november 2002 
(zaak C-435/00, Geha Naftiliaki, punt 20), waarin het Hof stelt dat de Verordening (EEG) van 
de Raad de toepassing uitsluit van nationale wetgeving die als gevolg heeft dat het aanbieden 
van diensten tussen lidstaten zwaarder wordt belast dan het aanbieden van zuiver binnenlandse 
diensten binnen een lidstaat, tenzij die wetgeving wordt gerechtvaardigd door dwingende 
redenen van algemeen belang en de genomen maatregelen noodzakelijk en evenredig zijn.

Deze jurisprudentie is onlangs bevestigd door het arrest van het Hof van 4 februari 2010, 
Commissie tegen Koninkrijk Spanje, zaak C-18/09. 

Daarom kan het aanbieden van zeevervoersdiensten vanuit een haven in een lidstaat naar een 
Griekse haven niet zwaarder worden belast dan het aanbieden van vergelijkbare diensten voor 
binnenlands vervoer tussen Griekse havens, tenzij dit verschil objectief kan worden 
gerechtvaardigd op grond van de voorwaarden zoals vastgelegd in de geciteerde rechtspraak. 

Conclusie

De zaak zal verder worden onderzocht door de Commissie in het kader van een EU PILOT-
procedure. Op korte termijn zal een verzoek om aanvullende informatie over het stelsel van 
havenrechten worden toegezonden aan de Griekse autoriteiten.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 16 mei 2011

In aanvulling op haar eerste mededeling van 10 november 2010 over dit verzoekschrift inzake 
het stelsel van havenrechten die in Griekenland worden geheven, dat volgens indiener 
discriminerend is, heeft de Commissie de Griekse autoriteiten om aanvullende informatie 
verzocht. Terwijl de Commissie op antwoord wacht, onderzoekt zij de bestaande Griekse 
wetgeving inzake havenrechten.

De Commissie zal het Parlement op de hoogte stellen van haar bevindingen inzake het stelsel 
van havenrechten in Griekenland en van verdere maatregelen die zij van plan is te nemen, zodra 
zij de verzochte informatie van de Griekse autoriteiten heeft ontvangen en de analyse van de 
Griekse wetgeving heeft voltooid. Ondertussen verzoekt zij indiener om elke aanvullende 
informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor deze analyse.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 16 maart 2012

Na de Griekse wetgeving op het gebied van havenbelasting te hebben geanalyseerd, is de 
Commissie tot de conclusie gekomen dat de Griekse wet voorziet in het heffen van 
havenbelasting op zowel een reis naar Griekenland vanuit een ander land, als op een reis tussen 
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twee Griekse havens. Wet nr. 2399/1996, zoals gewijzigd bij wet nr. 3622/2007, in het bijzonder, 
stelt dat elke passagier die aan boord of van boord van een schip gaat, havenbelasting moet 
betalen, ongeacht de haven van bestemming of herkomst (binnenlands of internationaal).

De havenbelastingen worden geheven als vergoeding voor een specifieke dienst, die aan de 
aanmerende schepen en hun passagiers wordt geleverd op het moment van gebruik van deze 
faciliteiten, en zij worden geïnd om de constructie, het onderhoud en de modernisering van de 
havenfaciliteiten mogelijk te maken. De belastingen worden vermeld op het ticket en de 
verantwoordelijkheid voor de inning ervan ligt bij degenen die de tickets verkopen, te weten 
scheepvaartondernemingen, toerismebureaus en soortgelijke ondernemingen.

Conclusie

De Commissie is van mening dat de Griekse wetgeving betreffende havenbelastingen niet enkel
voorziet in havenbelastingen voor passagiers die naar Griekenland reizen vanuit een haven in een 
ander land, maar ook voor passagiers die tussen twee Griekse havens reizen. Derhalve lijken er 
geen gronden te zijn om een verder vervolg aan deze kwestie te geven.


