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ОБОБЩЕНИЕ 

Въпроси от проучването, на които трябва да се отговори 
 
Европейският съюз (ЕС) има близо 1 200 морски пристанища в 22 държави членки 
[Европейска комисия, 2006 г.], като тези морски пристанища предоставят всички 
видове услуги във връзка с товаренето и разтоварването на стоки. Съоръженията 
спадат към три категории: 1) основна пристанищна инфраструктура, 2) 
инфраструктура, свързана с терминалите и 3) пристанищна суперструктура. 
Инвестиции се правят във всяко едно от тези три съоръжения в различните 
пристанища на Европа. Тези инвестиции могат да бъдат направени от публични и/или 
частни страни, но държавната помощ за какъвто и да било вид пристанищна 
инфраструктура може да наруши (или да заплаши да наруши) конкуренцията между 
европейските пристанища. 
 
Понастоящем няма общи насоки на ЕС за предоставянето на държавна помощ на 
морските пристанища, така че целта на проучването е да разгледа и отговори на 
следните основни въпроси относно политиката: 
 
(1) Има ли проблеми със съществуващите правила за проверка на държавната помощ 

за инфраструктурата и/или суперструктурата на европейските морски 
пристанища? 

(2) Ако е така, има ли нужда от насоки? 
(3) Или има ли други варианти, които биха могли да подобрят съгласуваността и 

ефективността на Европейската политика в областта на конкуренцията по 
отношение финансирането на инфраструктурата и/или суперструктурата на 
морските пристанища? 

 
Определение за държавна помощ и опит с общата европейска пристанищна 
политика 
 
Определението за държавна помощ произтича от член 87, параграф 1 от Договора за 
ЕС, който е заменен с член 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) [ЕС, 2008 г.]. Член 107 съдържа три параграфа. В първия се определя 
„несъвместимата“ държавна помощ; във втория се посочват случаите на юридически 
дерогации от критерия за несъвместимост, а в третия са посочени случаите на 
дискреционна дерогация от критерия за несъвместимост. Членът гласи: 
 
(1) Освен когато е предвидено друго в Договорите, всяка помощ, предоставена от 

държава членка или чрез ресурси на държава членка, под каквато и да било 
форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в 
по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на 
някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите членки, е 
несъвместима с вътрешния пазар. 

(2) За съвместими с вътрешния пазар се считат: 
a) помощи със социален характер, предоставени на отделни потребители при 
условие, че тези помощи се предоставят, без да се прави разграничение по 
отношение на произхода на засегнатите стоки; б) помощи за отстраняване на 
щети, причинени от природни бедствия или други извънредни събития; в) 
помощи, предоставени на икономиката в отделни региони на Федерална 
република Германия, които са засегнати от разделението на Германия, доколкото 
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тези помощи са необходими, за да се компенсират икономическите затруднения, 
предизвикани от това разделение. Пет години след влизането в сила на Договора 
от Лисабон, Съветът, по предложение на Комисията, може да приеме решение за 
отмяна на настоящата буква. 

(3) За съвместими с вътрешния пазар могат да се приемат: 
a) помощите за насърчаване на икономическото развитие на региони, където 
жизненото равнище е необичайно ниско или където има високо равнище на 
непълна заетост, както и на регионите, посочени в член 349, като се вземе 
предвид структурната, икономическата и социалната ситуация в тях; 
б) помощите за насърчаване изпълнението на важен проект от общоевропейски 
интерес или за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на 
държава членка; 
в) помощите, които имат за цел да улеснят развитието на някои икономически 
дейности или на някои икономически региони, доколкото тези помощи не засягат 
по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на 
общия интерес; 
г) помощите за насърчаване на културата и опазване на наследството, доколкото 
тези помощи не засягат условията на търговия и конкуренция в рамките на Съюза 
в степен, противоречаща на общия интерес; 
д) такива други видове помощи, каквито могат да бъдат определени с решение на 
Съвета, по предложение на Комисията. 

 
В параграф 1 става дума за „предприятия“. Според установеното от Съда на 
Европейския съюз определение „предприятие“ е „всеки субект, който извършва 
икономическа дейност, като предлага стоки и услуги на пазара, независимо от неговия 
правен статут и начин на финансиране“. 
 
В действителност, за да бъде една държавна помощ несъвместима, тя трябва да 
отговаря на всеки от петте критерия, посочени в член 107:  
 
(1) помощта да се предоставя от държава членка или чрез ресурси на държавата (в 

това число например разпределение на лотариен принцип и европейски 
фондове); 

(2) да предоставя предимство на получателя; 
(3) да благоприятства определени търговски предприятия или производството на 

определени стоки (т.е. да има избирателен характер); 
(4) да нарушава или да заплашва да наруши конкуренцията; 
(5) ако дейността е предмет на търговия между държавите членки, помощта може да 

засегне търговията. 
 
В член 107 се посочва, че всяка помощ, предоставена от държава членка, която 
нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно 
положение на определени предприятия, е несъвместима с вътрешния пазар. Въпреки 
това държавната помощ е допустима, ако се разглежда като съвместима с член 107, 
параграфи 2 и 3. Направената от Комисията проверка на няколко случая на държавна 
помощ показва, че благодарение на параграфи 2 и 3 е възможно гъвкаво тълкуване. 
Това би могло да създаде условия за нарушаване на конкуренцията и условия на 
неравнопоставеност между пристанищата и/или между операторите в едно 
пристанище. Общите насоки биха осигурили най-малко по-прозрачна рамка за 
публично финансиране на територията на ЕС. 
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През последните двадесет години Комисията неуспешно се опитваше да въведе 
вторично законодателство, прилагайки правилата на вътрешния пазар в пристанищния 
сектор чрез т.нар. Пакети от мерки в областта на пристанищните услуги I (2001 г.) и II 
(2004 г.). Предложените пакети целяха минимизиране на нарушаването на 
конкуренцията между морските пристанища на ЕС и създаване на прозрачност на 
инвестициите И двата пакета от мерки в областта на пристанищните услуги бяха 
отхвърлени на пленарни заседания на Европейския парламент. Независимо от 
обещанията на Комисията през 2007 и 2009 г. да представи предложение за насоки за 
държавна помощ за морските пристанища, не беше постигнат голям напредък. 

 
През 2010 г., правомощията, свързани с държавната помощ, бяха прехвърлени от ГД 
„Мобилност и транспорт“ към ГД „Конкуренция“. Във връзка с това ГД „Конкуренция“ 
обяви стартирането на проучване на публичното финансиране в морските пристанища, 
резултатите от което биха били основа за набелязване на правилните стъпки, като 
например насоки за държавната помощ. През септември 2011 г. членът на Комисията 
Kallas обяви [вж. съобщение за медиите на ЕК IP/11/1009] своето намерение да внесе 
пакет от мерки през 2013 г., състоящ се от: 1) подкрепа на мерки за намаляване на 
административната тежест в пристанищата; 2) предложения за подобряване на 
прозрачността на финансирането на пристанищата; и 3) предложения за мерки 
относно пристанищните услуги. 
 
Въпросът за това, дали държавите членки биха могли или следва да финансират 
пристанищната инфраструктура, зависи изцяло от техните политики в областта на 
транспорта и икономиката и от организацията на техните морски пристанища. Ако 
пристанищата са публична собственост, правителството осигурява 100 % 
финансиране, без да търси друга възвращаемост освен положителните резултати 
вследствие на дейността на пристанището. В Обединеното кралство пристанищата 
принадлежат на частния сектор и не са публична собственост. Правителството на 
Обединеното кралство няма инструмент за регулиране на пристанищата, като 
предоставя тази отговорност на частния сектор. Поради тази причина правителството 
на Обединеното кралство рядко би инвестирало в пристанищата. 
 
Промени във финансирането на инфраструктурата на морските пристанища 
 
През изминалите петнадесет години по-специално търговията с контейнери беше 
двигател за увеличаване на капацитета на пристанищата и терминалите. Налице са 
много инвестиции в пристанищната инфраструктура на фона на променящата се 
конкуренция между пристанищата, която все повече придобива регионално измерение, 
тъй като пристанищата се опитват да си осигурят силна позиция в рамките на региона 
и се стремят към сътрудничество с други пристанища или с райони от вътрешността на 
страната. При контейнерния превоз по-специално се развиха различни мрежи на 
пристанища в Европа в конкуренция една с друга. Конкуренцията между пристанищата 
и пристанищните региони в Европа става все по-интензивна и в други сектори, 
свързани с превоза на товари. Разграничаването между северните и южните 
европейски морски пристанища е малко остаряло, тъй като те понякога принадлежат 
към една и съща пристанищна мрежа, но все още съществува разлика в генерирането 
на товари, което е по-значително в пристанищата от северозападната част на ЕС. 
 
В резултат на тези тенденции ролята на пристанищните органи се променя. Бъдещата 
роля на пристанищните органи, освен традиционните им функции и задължения, може 
да се опише като създаване и поддържане на отлични взаимовръзки между 
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пристанищната зона и вътрешността на страната чрез разнообразни интермодални 
транспортни системи и улесняване на бизнес процесите за заинтересованите страни. 
 
Основната роля на пристанищните органи се превърна от регулаторна в спомагателна 
за логистичните вериги чрез: 
 
(1) оптимизиране на пристанищните процеси и инфраструктура; 
(2) изпълняване на основна роля за създаването на платформи с участието на всички 

заинтересовани страни за разрешаването на въпроси в областта на логистиката; 
(3) насърчаване и поддържане на ефективна интермодална транспортна система; 
(4) развиване на стратегически отношения с вътрешността на страната. 
 
В проучването са анализирани поотделно различни държави членки, което показва 
наличието на много разлики помежду им по отношение на политиките относно 
морските пристанища. Само няколко примера: 
 
 Словения има централизирана и контролирана от държавата политика за 

морските пристанища; 
 Обединеното кралство има напълно приватизирана пристанищна система; 
 Пристанищата в много от другите държави от ЕС са от типа пристанища 

собственици. 
 
Следователно финансирането на пристанищната инфраструктура се различава 
значително между държавите. Словения и Обединеното кралство не получават 
държавна помощ, поради начина на организация на своите пристанища, докато във 
всички останали държави проучването установи случаи на пристанищни органи, които 
получават държавна помощ. 
 
Общата тенденция в пристанищните политики и финансирането на морските 
пристанища на ЕС е (бавно) преминаване към по-осезаемо участие на частния сектор. 
Това означава, че от пристанищните органи все повече се иска да финансират част от 
желаната инвестиция на пристанищната инфраструктура, докато държавата вече не 
играе водеща роля поради ограничените инвестиционни бюджети. Тази тенденция се 
наблюдавана във всички държави. В Германия и Франция, например, политиките за 
пристанищата са в процес на реформа, докато в Италия и Испания тази реформа беше 
осъществена в края на миналия век. 
 
Публичното финансиране на морските пристанища на практика често не се 
класифицира като държавна помощ 
 
Публичното финансиране на инфраструктурата на морските пристанища — както на 
основната инфраструктура, така и на инфраструктурата, свързана с терминалите — 
беше често явление в ЕС през последните десет години. С цел конкуренция и 
привличане на пазарен дял често се налагат текущи инвестиции в инфраструктурата 
на морските пристанища. Както беше споменато, съществуват много разлики във 
финансирането между държавите членки на територията на ЕС в зависимост, наред с 
другото, от правния статут на морското пристанище. 
 
В южните държави – членки на ЕС, централните правителствени организации понякога 
участват във финансирането на инфраструктурата на морските пристанища, например 
като поръчител при банкови заеми. В Италия разделението на задачите между 
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организациите за финансиране на пристанищата не е напълно установено, при все че  
през 2010 г. бяха създадени нови регионални пристанища. Причина за това е липсата 
на ясно определение на различните видове пристанищна инфраструктура, които не са 
част от основната инфраструктура. Междувременно в северните държави – членки на 
ЕС, различни правителствени организации могат да оказват влияние в областта на 
държавната помощ. Във Франция и Нидерландия националните правителства имат 
водеща роля, докато основната роля в Германия и Белгия е на федералните провинции 
и/или общините. В Обединеното кралство правителството не играе основа роля, тъй 
като не носи отговорност за финансовите инвестиции за основните морски пристанища 
в Обединеното кралство. Всички инвестиции следва да са осигурени от собственици на 
частни пристанища и/или в много по-малка степен, от самофинансиращи се 
пристанищни тръстове (основно по отношение на каналите за достъп и поддръжката на 
водните пътища). 
 
Организационните и финансовите различия между северните и южните пристанища на 
ЕС не оказват влияние върху начина, по който се третира държавната помощ съгласно 
член 107 от ДФЕС, който остава водещият закон. 
 
Случаите на държавна помощ, разгледани в проучването, показват че позоваването на 
член 107, параграфи 2 и 3 не винаги води до по-голяма прозрачност В действителност 
публичното финансиране на инфраструктурата на морските пристанища може да 
наруши (или да заплаши да наруши) конкуренцията между пристанищата и 
логистичните дружества на територията на ЕС. При проверката на деветте държави –
членки на ЕС, бяха разгледани най-малко десет случая на държавна помощ през 
последните 10 години. 
 
Окончателното решение на Комисията по всички тези случаи е, че няма възражения, 
следователно за никой от разгледаните случаи не беше заключено, че публичното 
финансиране е несъвместима държавна помощ. 
 
Случаят на Ventspils е особено интересен. Изглежда, че Комисията е предприела 
различен подход към пристанищните органи, като разглежда пристанищата като 
„предприятия“. По същество това означава, че Комисията трябва да бъде информирана 
за всички публични инвестиционни схеми в пристанищата. 
 
Необходима е законодателна инициатива, за да стане по-прозрачно тълкуването на 
член 107, и особено на параграфи 2 и 3. Изготвянето на насоки за държавна помощ за 
пристанищата сякаш е най-подходящият отговор. 
 
В заключение, въпреки редицата опити на ЕС през годините да се изготвят 
специфични насоки за проверката на държавната помощ в сектора на морските 
пристанища, такива в момента не съществуват. Комисията изглежда раздвоена по този 
въпрос, въпреки че през 2011 г. членът на Комисията Kallas обяви своето намерение 
да внесе пакет от предложения през 2013 г., които да включват намаляване на 
бюрокрацията в пристанищата, увеличаване на прозрачността на пристанищното 
финансиране и мерки относно пристанищните услуги. Следователно член 107 от ДФЕС 
понастоящем се разглежда като основата, на която се определя дали държавната 
помощ за морските пристанища е допустима. На практика параграфи 2 и 3 дават 
възможност за тълкуване. 
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В отговор на трите основни въпроса относно политиката 
 
Като се има предвид това заключение, може да бъде даден отговор на следните 
основни въпроси на проучването: 
 
(1) Има ли проблеми със съществуващите правила за проверка на държавната помощ 

за инфраструктурата и/или суперструктурата на европейските морски 
пристанища? 
Отговор: Да, изглежда има проблеми, особено по отношение на прозрачността. 
Наличието на публични финансови схеми понастоящем би могло да доведе до 
липса на прозрачност спрямо заинтересованите лица, което от своя страна би 
могло да доведе до усещане за несправедливо поставяне в по-благоприятно 
положение, дори когато това не е така. 

 
(2) Ако проблемите наистина са налице, то съществува ли необходимост от 

изменение на правилата за проверка или от създаване на насоки с цел 
установяването на подходящи правила? 
Отговор: Да, решение под формата на насоки за държавната помощ за 
пристанищата е желателно. Според консултантите е по-добре да се изготвят 
насоки, отколкото да се създаде институционална рамка. Европейският 
пристанищен сектор е много разнообразен и това представлява добавена 
стойност за ЕС. Следователно той трябва да се запази, но на практика спрямо 
европейската пристанищна политика не би могло да се приложи универсален 
подход. На ниво държава членка трябва да останат възможни специфичните 
инициативи за подкрепа на пристанищния сектор, стига те да са съвместими с 
правилата на вътрешния пазар. Строгите разпоредби под формата на 
институционална рамка могат да навредят на конкурентоспособността на 
европейските морски пристанища и да направят политиките негъвкави. Следните 
принципи трябва да бъдат в основата на всяка бъдеща европейска инициатива: 1) 
правна сигурност, 2) условия на равнопоставеност и 3) свободен достъп до 
пазара. 

 
3) Има ли други варианти, които биха могли да подобрят съгласуваността и 

ефективността на Европейската политика в областта на конкуренцията по 
отношение на финансирането на инфраструктурата и/или суперструктурата на 
морските пристанища? 
Отговор: По всяка вероятност, не: Според авторите най-добре е да се изготвят 
насоки с оглед на подобряване на съгласуваността, прозрачността и 
ефективността на европейските политики в областта на пристанищата и 
конкуренцията по отношение на финансирането на инфраструктурата и/или 
суперструктурата на морските пристанища. Насоките са за предпочитане пред 
рамката за инфраструктурни промени, тъй като тя би отнела повече време за 
изпълнение и на практика е по-малко гъвкава. Насоките са за предпочитане също 
така, защото секторът на морските пристанища в ЕС има разнообразна и 
комплексна правна рамка и следователно няма да е лесно държавите членки да 
приемат ново първично законодателство. 
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Като се има предвид гореизложеното, основната препоръка към Европейския 
парламент е да се създадат общи насоки за публичното финансиране в държавите –
членки на Европейския съюз, за: 
 
 достъп до пристанищата и основна инфраструктура; 
 инфраструктура, свързана с терминалите; 
 суперструктура и обработка на материали. 
 
Разискванията на Европейския парламент по инициатива, отнасяща се до общите 
насоки за публичното финансиране на инфраструктурата и/или суперструктурата на 
морските пристанища, следва да обхващат също така: 
 
 включването на всички основни морски пристанища на ЕС в обхвата на 

Директивата за финансова прозрачност; 
 условията за предоставяне на концесии на търговски предприятия; 
 компенсациите (например компенсации във връзка с околната среда). 
 
Прозрачността на счетоводните сметки на пристанищните органи е основен фактор в 
общите насоки. Без прозрачност на счетоводните сметките, т.е. разделяне на сметките 
за публичните функции на пристанищните органи от техните търговски приходи, 
подходът към държавната помощ е невъзможен. 
 
Въпросът за публичното финансиране на инфраструктура, свързана с терминалите, и 
приходите от наемите, плащани от оператора на терминала, могат да бъдат 
разглеждани като нарушаване на конкуренцията. Наемите и лизингите за 
инфраструктура, свързана с терминалите (например корабни места), трябва да 
покриват инвестиционните разходи на публичната заинтересована страна 
(национални, регионални или местни органи), включително пазарно-ориентирана 
възвращаемост на инвестицията. Въпреки това, изглежда, че съществуват различия 
между държавите членки по отношение на наемите и лизингите, плащани от 
операторите на терминали. Сключването на концесии за терминали, които не 
отговарят на изискванията на пазара, не покриват инвестиционните разходи и не 
генерират приходи от наем, могат да доведат до нарушаване на конкуренцията не само 
в рамките на самото пристанище, но и между пристанищата. Споразуменията за 
концесии не попадат в обхвата на проучването. 
 
Друг въпрос, който е важен, особено в страните от Средиземноморието и 
Черноморския регион, е нарушаването на конкуренцията между пристанищата в ЕС и 
пристанищата на някои трети страни. Въпреки че разпоредбите на член 107 се отнасят 
само до вътрешния пазар, изключвайки по този начин трети страни, следва да се 
започне да се работи за насърчаване на равнопоставеността на европейските 
пристанища и пристанищата на някои трети страни. 
 


