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Dostęp do rynku usług portowych
W 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła nowe rozporządzenie, aby poprawić skuteczność
handlową i zwiększyć przejrzystość finansową głównych portów morskich UE. Po osiągnięciu
porozumienia z Radą w toku rozmów trójstronnych nowe rozporządzenie ma zostać poddane pod
głosowanie na grudniowej sesji plenarnej. W przeciwieństwie do poprzednich odrzuconych
wniosków dotyczących portów obecny wniosek nie będzie miał wpływu na przepisy państw
członkowskich w dziedzinie polityki socjalnej i zatrudnienia.

Kontekst
Około 1200 unijnych portów morskich stanowi nieodzowny element unijnej gospodarki, umożliwiając
transport około 74 % importowanych i eksportowanych towarów i obsługę 37 % unijnego obrotu
handlowego. Porty nie tylko mają istotne znaczenie dla unijnego sektora transportu i konkurencyjności
unijnej gospodarki, lecz także zatrudniają ponad 3 mln ludzi oraz mają potencjał, by tworzyć kolejne miejsca
pracy i przyciągać inwestorów. Ponad 90 % wszystkich ładunków i pasażerów przewijających się przez unijne
porty obsługiwanych jest w 329 portach morskich należących do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-
T), objętych wspomnianym rozporządzeniem.
Wcześniejsze próby modernizacji usług portowych podejmowane przez Komisję (w 2001 i 2004 r.) wzbudzały
kontrowersje – głównie ze względu na aspekty społeczne i dotyczące rynku pracy – i zostały odrzucone przez
Parlament Europejski. W 2007 r. Komisja odpowiedziała na wyzwania sektora portowego, stosując środki
horyzontalne i środki miękkie. W 2013 r. Komisja uznała jednak, że podejście to ma „niewielki lub zerowy
wpływ”, i przedstawiła nowy komunikat oraz wniosek dotyczący rozporządzenia.

Liberalizacja usług portowych w UE
W czerwcu 2016 r. w ramach trójstronnych negocjacji osiągnięto tymczasowe porozumienie, a pozostałe
kwestie techniczne rozstrzygnięto w dniu 26 września 2016 r. Ostateczny tekst, zatwierdzony przez Komisję
Transportu, zostanie przedstawiony na grudniowej sesji plenarnej. Komisja zaproponowała wprowadzenie
nowych przepisów dotyczących przejrzystości finansowej portów oraz otwarcie rynkowe sześciu usług
portowych, przy jednoczesnym wyłączeniu z dostępu do rynku usług przeładunkowych i pasażerskich, który
wiele portów uzyskuje w drodze publicznych koncesji. Współprawodawcy ograniczyli zakres wniosku, a
dostępem do rynku zostaną obecnie objęte jedynie cztery usługi (tankowanie, zbieranie odpadów,
cumowanie i holowanie). Zarządcy portów będą mogli ograniczać liczbę usługodawców ze względu na
niedobór przestrzeni brzegowej lub obowiązek świadczenia usługi publicznej, a także nakładać na nich
minimalne wymogi. Organy portowe mogą ustalać wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury portowej,
jednak na żądanie mają obowiązek przekazywać krajowym lub unijnym organom nadzoru informacje na
temat wykorzystania środków publicznych. Pozostałe przepisy dotyczą obowiązku konsultowania się z
użytkownikami portów (w kwestii wysokości opłat portowych) i innymi podmiotami zaangażowanymi w
działalność portową (w kwestii koordynacji usług portowych, połączeń z obszarami w głębi lądu i procedur
administracyjnych), a także niezależnego monitorowania i nadzoru.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 8 marca 2016 r. w PE odbyło się głosowanie nad poprawkami do sprawozdania Komisji Transportu i
Turystyki (sprawozdawca: Knut Fleckenstein, S&D, Niemcy). Poprawki Parlamentu utrzymałyby istniejące
modele zarządzania portowego ustanowione przez państwa członkowskie i rozszerzyłyby wykaz minimalnych
wymogów dotyczących świadczenia usług portowych. Parlament domagał się, by rozporządzenie nie miało
zastosowania do utrzymywania dróg wodnych zapewniających dostęp do portów (pogłębiania) oraz by
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przepisy dotyczące dostępu do rynku nie obejmowały pilotażu. Ponadto Parlament sprecyzował obowiązki
świadczenia usługi publicznej i zatwierdził przepisy o przejrzystości finansowej. Posłowie do Parlamentu
Europejskiego zwrócili się także do Komisji, by wyjaśniła na piśmie, jakie rodzaje inwestycji publicznych w
infrastrukturę portową nie stanowią pomocy państwa, gdyż kwestia ta ma fundamentalne znaczenie dla
portów. Komisja zamierza zająć się tą kwestią w ramach przeglądu ogólnego rozporządzenia w sprawie
wyłączeń blokowych w 2017 r.
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