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prețul biletelor dus-întors Brindisi (Italia) – Patras (Grecia) și caracterul 
discriminatoriu al taxei portuare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță caracterul discriminatoriu al taxei portuare care i-a fost solicitată pentru 
călătoria de la Brindisi (Italia) la Patras (Grecia). Acesta explică faptul că taxa ar fi adăugată 
la prețul biletului și că ar viza numai pasagerii care călătoresc în Grecia venind din străinătate. 
Potrivit petiționarului, nu există taxe aferente călătoriilor între porturile grecești. Acesta 
consideră că situația este discriminatorie și inadmisibilă și solicită Parlamentului European să 
ia măsuri în vederea clarificării acesteia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Prin Regulamentul (CEE) nr. 4055/86 al Consiliului1 a devenit aplicabil principiul libertății de 
a presta servicii în transporturile maritime între state membre și între state membre și țări 
terțe. În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții Europene de Justiție, în temeiul 
Regulamentului (CEE) nr. 4055/86 al Consiliului, statele membre nu pot aplica taxe portuare 
(taxe) intraeuropene mai mari decât cele aplicate serviciilor similare din transportul intern. 

                                               
1 Regulamentul (CEE) nr. 4055/86 al Consiliului din 22 decembrie 1986 de aplicare a principiului libertății de a 
presta servicii în transporturile maritime între state membre și între statele membre și țări terțe, JO L 378, 
31.12.1986, p. 1.
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Potrivit aceleiași jurisprudențe, nu pot fi aplicate taxe portuare crescute navelor care provin 
din sau prezintă legătură cu un port din afara UE, cu excepția cazului în care acest lucru este 
justificat în mod obiectiv.
Comisia ar dori să reamintească faptul că regimurile naționale de taxe portuare ar trebui să 
respecte dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 4055/86 al Consiliului și că în acest sens 
există jurisprudența constantă a Curții Europene de Justiție.
În special, Curtea a hotărât că un regim de taxe portuare care sunt diferite în cazul în care o 
călătorie se realizează în interiorul unui stat membru sau între statele membre, asigurând 
astfel un avantaj special pentru piața internă și serviciile interne din domeniul transporturilor 
din statul membru în cauză, este discriminatoriu și, ca atare, incompatibil cu articolul 1 din 
Regulamentul (CEE) nr. 4055/86 al Consiliului (a se vedea cauza C-381/93, Comisia/Franța, 
punctul 21).
Principiile care trebuie aplicate în ceea ce privește distincția dintre comerțul intern și comerțul 
în interiorul Uniunii Europene au fost dezvoltate ulterior în hotărârea Curții din 14 noiembrie 
2002 (cauza C-435/00, Geha Naftiliaki, punctul 20), în care Curtea a precizat că 
Regulamentul (CEE) al Consiliului se opune aplicării oricărei reglementări naționale al cărei 
efect este de a face ca prestarea de servicii între statele membre să fie mai dificilă decât 
prestarea de servicii care are un caracter pur intern în cadrul unui stat membru, cu excepția 
cazului în care legislația este justificată de motive imperative de interes general și măsurile 
adoptate în acest scop sunt necesare și proporționale.

Această jurisprudență a fost confirmată recent de Hotărârea Curții din 4 februarie 2010, 
Comisia Europeană/Regatul Spaniei, cauza C-18/09. 

În consecință, furnizarea de servicii în domeniul transportului maritim dintr-un port din orice 
stat membru către un port grecesc nu poate fi supusă unor condiții mai oneroase decât cele la 
care este supusă prestarea de servicii comparabile la nivel național între porturile grecești, cu 
excepția cazului în care această diferență poate fi justificată în mod obiectiv în conformitate 
cu condițiile prevăzute în jurisprudența citată.

Concluzie

Problema va fi investigată în continuare de către Comisie în cadrul unei proceduri UE PILOT. 
În scurt timp, va fi adresată autorităților elene o cerere de informații suplimentare cu privire la 
regimul taxelor portuare.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV), primit la 6 mai 2011

În urma primei sale comunicări din 10 noiembrie 2010 privind prezenta petiție referitoare la 
regimul taxelor portuare din Grecia care, potrivit petiționarului, este discriminatoriu, Comisia 
a solicitat informații suplimentare din partea autorităților elene. În așteptarea răspunsului 
acestora, Comisia examinează actuala legislație elenă privind taxele portuare.

Comisia va informa Parlamentul cu privire la evaluarea de către aceasta a regimului taxelor 
portuare din Grecia și la măsurile ulterioare pe care intenționează să le adopte după ce va 
primi din partea autorităților elene informațiile solicitate și va finaliza analizarea legislației 
elene. Între timp, Comisia îl invită pe petiționar să furnizeze orice informație suplimentară 
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care ar putea fi relevantă pentru analiză.

5. REV Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

După analizarea legislației elene privind taxele portuare, Comisia a concluzionat că dreptul 
elen prevede aplicarea de taxe portuare atât pentru pasagerii care călătoresc în Grecia venind 
din străinătate, cât și pentru pasagerii care călătoresc între porturile grecești. Mai exact, Legea 
nr. 2399/1996, modificată prin Legea nr. 3622/2007, prevede că orice pasager care se îmbarcă 
pe un vas sau debarcă de pe acesta este obligat să achite o taxă portuară indiferent de portul de 
destinație sau de originea călătoriei sale (internă sau internațională).

Taxele portuare sunt percepute în schimbul unui serviciu specific acordat navelor care fac 
escală în port, dar și pasagerilor, cu ocazia utilizării instalațiilor respective, și sunt colectate 
pentru construirea, întreținerea și modernizarea instalațiilor portuare. Taxele figurează pe 
legitimația de transport, iar colectarea lor ține de competența emitenților acestor legitimații, 
adică agențiile de transport, birourile de turism și alte întreprinderi de profil.

Concluzie

Comisia consideră că legislația elenă privind taxele portuare nu prevede aplicarea de taxe 
portuare numai pentru pasagerii care călătoresc în Grecia venind dintr-un port al altei țări, ci 
și pentru pasagerii care călătoresc între porturile grecești. Prin urmare, nu există motive pentru 
a urmări mai departe acest dosar.


