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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0447/2010, którą złożył Michel Devaux (Belgia), w sprawie taryfy 
powrotnej za podróż między Brindisi (Włochy) a Patras (Grecja) oraz 
dyskryminacyjnych opłat portowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się dyskryminacyjnym opłatom portowym, które musiał uiścić 
za podróż między miejscowościami Brindisi (Włochy) a Patras (Grecja). Wskazuje on, że 
dopłaty do taryfy mają zastosowanie wyłącznie w przypadku pasażerów podróżujących do 
Grecji z innego państwa, a dopłat takich nie wymaga się od osób podróżujących między 
portami greckimi. Składający petycję uważa, że stanowi to niedopuszczalną formę 
dyskryminacji, i wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań mających na celu 
wyjaśnienie tej kwestii.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 6 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

W rozporządzeniu Rady (EWG) nr 4055/861 wprowadzono zasadę swobody świadczenia 
usług w odniesieniu do transportu morskiego między państwami członkowskimi i między 
państwami członkowskimi a państwami trzecimi. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 

                                               
1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4055/86 z dnia 22 grudnia 1986 r. stosujące zasadę swobody świadczenia 
usług do transportu morskiego między państwami członkowskimi i między państwami członkowskimi a 
państwami trzecimi, Dz.U. L 378 z 31.12.1986, s. 1.
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4055/86 państwa członkowskie nie mogą stosować w odniesieniu do handlu 
wewnątrzeuropejskiego opłat portowych wyższych niż te nakładane w przypadku 
analogicznych usług w ramach transportu krajowego. Z orzecznictwa tego wynika, że wyższe 
opłaty portowe nie mogą być nakładane na statki przybywające z portu spoza UE lub z takim 
portem powiązane, chyba że jest to obiektywnie uzasadnione.
Komisja przypomina, że krajowe systemy opłat portowych powinny być zgodne z przepisami 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 4055/86 oraz że istnieje ustalone orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące przedmiotowej kwestii.
Przede wszystkim Trybunał orzekł, że system opłat portowych, w ramach którego rozróżnia 
się, czy podróż odbywa się na terenie jednego państwa członkowskiego, czy też między 
państwami członkowskimi, zapewniając tym samym szczególne korzyści dla rynku 
krajowego i usług w zakresie transportu wewnętrznego rzeczonego państwa członkowskiego, 
jest dyskryminujący i jako taki niezgodny z art. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4055/86 
(zobacz sprawa C-381/93, Komisja przeciwko Francji, ustęp 21).
Zasady odnoszące się do dyskryminacji obrotów wewnątrz UE względem obrotów krajowych 
zostały rozwinięte w wyroku Trybunału z dnia 14 listopada 2002 r. (sprawa C-435/00, Geha 
Naftiliaki, ustęp 20), w którym Trybunał stwierdził, że rozporządzenie Rady (EWG) 
wyklucza możliwość zastosowania jakiegokolwiek ustawodawstwa krajowego, które czyni 
świadczenie usług między państwami członkowskimi trudniejszym niż ma to miejsce w 
przypadku świadczenia usług krajowych w danym państwie członkowskim, chyba że 
ustawodawstwo to jest uzasadnione ważnymi powodami związanymi z interesem publicznym, 
a przyjęte na jego mocy środki są niezbędne i proporcjonalne.

Orzecznictwo to zostało ostatnio potwierdzone wyrokiem Trybunału z dnia 4 lutego 2010 r., 
Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii, sprawa C-18/09. 

A zatem świadczenie usług transportu morskiego między portem w jakimkolwiek państwie 
członkowskim a portem greckim nie może podlegać bardziej rygorystycznym warunkom niż 
te, które mają zastosowanie do świadczenia porównywalnych usług na szczeblu krajowym 
między portami greckimi, chyba że różnicę tę można w sposób obiektywny uzasadnić zgodnie 
z wymogami określonymi w cytowanym orzecznictwie.  

Wniosek

Komisja zbada dalej przedmiotową sprawę w ramach procedury EU PILOT. Wkrótce do 
władz greckich wystosowany zostanie wniosek o udzielenie dodatkowych informacji na temat 
systemu opłat portowych.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Po pierwszym komunikacie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie petycji dotyczącej systemu 
opłat portowych mających zastosowanie w Grecji, który według składającego petycję jest 
dyskryminujący, Komisja zwróciła się do władz greckich o dodatkowe informacje. W 
oczekiwaniu na odpowiedź Komisja bada obowiązujące w Grecji przepisy prawne dotyczące 
opłat portowych.
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Komisja poinformuje Parlament o jej ocenie systemu opłat portowych stosowanego w Grecji i 
o dalszych środkach, które zamierza podjąć, jak tylko otrzyma wymagane informacje od 
władz greckich i skończy analizować greckie przepisy prawne. Jednocześnie Komisja zachęca 
składającego petycję do dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji, które mogą się 
okazać istotne dla tej analizy. 

5. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 16 marca 2012 r. 

W wyniku analizy greckich przepisów prawnych dotyczących opłat portowych Komisja 
stwierdziła, że zgodnie z prawem greckim opłaty pobierane są zarówno w przypadku 
pasażerów podróżujących do Grecji z innego kraju, jak i w przypadku pasażerów 
podróżujących między portami greckimi. W szczególności ustawa 2399/1996 zmieniona 
ustawą 3622/2007 stanowi, że każdy pasażer wsiadający na statek bądź z niego wysiadający 
powinien uiszczać opłatę portową niezależnie od portu docelowego lub też portu, z którego 
rozpoczął podróż (krajową lub międzynarodową). 

Opłaty portowe pobiera się w zamian za określone usługi świadczone na rzecz statków 
przybywających do portu oraz ich pasażerów z tytułu użytkowania infrastruktury, a także w 
celu budowy, utrzymania oraz modernizacji infrastruktury portowej. Opłaty te są 
wyszczególnione na bilecie, a za ich pobieranie odpowiedzialne są podmioty wydające bilety 
tj. agencje żeglugowe, biura turystyczne oraz podobne przedsiębiorstwa.

Wniosek

Komisja jest zdania, że w świetle greckich przepisów dotyczących opłat portowych opłatom 
tym podlegają nie tylko pasażerowie podróżujący do Grecji z portu znajdującego się w innym 
kraju, lecz także pasażerowie podróżujący pomiędzy portami greckimi. W związku z tym 
wydaje się, że nie ma podstaw do dalszego badania tej sprawy.


