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SAMMENDRAG 
Undersøgelsesspørgsmål, der skal besvares 
 
I EU findes der tæt ved 1.200 søhavne i 22 medlemsstater [Europa-Kommissionen, 2006], 
og disse søhavne stiller mange forskellige typer faciliteter til rådighed til lastning og losning 
af gods. Faciliteterne kan inddeles i tre kategorier: 1) Grundlæggende havneinfrastruktur, 
2) terminalrelateret infrastruktur og 3) havnesuprastruktur. Der foretages investeringer i 
alle disse tre faciliteter i Europas forskellige havne. Disse investeringer kan foretages af 
offentlige og/eller private parter, men statsstøtte til enhver type søhavneinfrastruktur eller 
-suprastruktur kan forvride (eller true med at forvride) konkurrencen mellem de 
europæiske havne. 
 
På nuværende tidspunkt findes der ingen fælles EU-retningslinjer for statsstøtte til 
søhavne, så målet er at undersøge og besvare følgende primære politiske spørgsmål:  
 
1) Er der problemer med de eksisterende regler for gennemgang af statsstøtten til de 

europæiske søhavnes infrastruktur og/eller suprastruktur?  
2) Er retningslinjer i givet fald påkrævet? 
3) Eller findes der andre muligheder, der kan forbedre sammenhængen i og 

effektiviteten af den europæiske konkurrencepolitik med hensyn til finansiering af 
søhavnes infrastruktur og/eller suprastruktur? 

 

Definition af statsstøtte og erfaringer med en fælles europæiske havnepolitik 
 
Definitionen af statsstøtte stammer fra artikel 87, stk. 1, i EF-traktaten, der blev erstattet 
af artikel 107 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) [EU, 2008]. 
Artikel 107 indeholder tre stykker. I stk. 1 fastsættes definitionen af "uforenelig" 
statsstøtte, stk. 2 indeholder tilfælde af lovmæssige undtagelser fra uforenelighedskriteriet, 
og stk. 3 omfatter tilfælde af skønsmæssig undtagelse fra uforenelighedskriteriet. I artiklen 
står der: 
 
1) Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes 

ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med 
at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse 
produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker 
samhandelen mellem medlemsstaterne. 

2) Forenelige med det indre marked er: 
a) støtte af social karakter til enkelte forbrugere, forudsat at den ydes uden 
forskelsbehandling med hensyn til varernes oprindelse; 
b) støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer 
eller af andre usædvanlige begivenheder; 
c) støtteforanstaltninger for økonomien i visse af Forbundsrepublikken Tysklands 
områder, som er påvirket af Tysklands deling, i det omfang de er nødvendige for at 
opveje de økonomiske ulemper, som denne deling har forårsaget. Fem år efter 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse kan Rådet på forslag af Kommissionen vedtage en 
afgørelse om ophævelse af denne litra. 

3) Som forenelige med det indre marked kan betragtes: 
a) støtte til fremme af den økonomiske udvikling i områder, hvor levestandarden er 
usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse, samt i de 
områder, der er nævnt i artikel 349, under hensyn til deres strukturelle, økonomiske 
og sociale situation; 
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b) støtte, der kan fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk 
interesse eller afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi; 
c) støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, 
når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles 
interesse; 
d) støtte til fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven, når den ikke ændrer 
samhandels- og konkurrencevilkårene i Unionen i et omfang, der strider mod de 
fælles interesser; 
e) andre former for støtte, hvorom Rådet på forslag af Kommissionen træffer 
afgørelse. 

 
I underafdeling 1 henvises der til "virksomheder". I EU-Domstolens fastsatte definition 
beskrives en "virksomhed" som enhver enhed, som udøver en aktivitet af økonomisk art, 
der tilbyder varer og tjenester på markedet, uanset dens retlige status og dens 
finansieringsmåde. 
 
I artikel 107 defineres faktisk fem kriterier, der alle skal opfyldes, hvis statsstøtte skal være 
uforenelig:  
 
1) støtte ydes af en medlemsstat eller ved hjælp af statsmidler (herunder f.eks. 

lotterigevinster og europæiske fonde); 
2) den giver modtageren en fordel; 
3) den fremmer bestemte kommercielle virksomheder eller produktionen af bestemte 

varer (dvs. har en selektiv karakter); 
4) den fordrejer eller kan fordreje konkurrencen; 
5) hvis aktiviteten kan omsættes mellem medlemsstater, vil støtten kunne påvirke 

samhandel.  
 
I artikel 107 fastsættes det, at statsstøtte, som fordrejer eller truer med at fordreje 
konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder, er uforenelig med det indre 
marked. Men statsstøtte kan være acceptabel, hvis den betragtes som forenelig med 
underafdeling 2 og 3 i artikel 107. Kommissionens gennemgang af flere sager om 
statsstøtte viser, at en fleksibel fortolkning er mulig ved at bruge underafdeling 2 og 3. 
Dette kan medføre en konkurrenceforvridning og ulige konkurrencevilkår mellem havne 
og/eller mellem operatører i en havn. Fælles retningslinjer ville i det mindste give mulighed 
for mere gennemsigtige offentlige finansieringsrammer i hele EU. 
 
I løbet af de seneste 20 år har Kommissionen uden held forsøgt at indføre afledt ret, der 
gennemfører regler for det indre marked i havnesektoren via det, der normalt kaldes 
havnepakke I (2001) og II (2004). De foreslåede pakker havde til formål at minimere 
konkurrenceforvridningen mellem EU's søhavne og skabe gennemsigtighed i investeringer. 
Havnepakkerne blev begge forkastet på Europa-Parlamentets plenarmøder. På trods af 
Kommissionens løfter i 2007 og 2009 om at fremsætte et forslag vedrørende retningslinjer 
for statsstøtte til søhavne er der kun sket få fremskridt. 

 
I 2010 blev ansvaret for statsstøtte overført fra GD Mobilitet og Transport til GD 
Konkurrence. GD Konkurrence annoncerede derefter lanceringen af en undersøgelse af 
offentlig finansiering i søhavne, hvis resultater skulle danne grundlag for en bestemmelse 
af passende foranstaltninger, såsom retningslinjer for statsstøtte. I september 2011 
annoncerede kommissær Kallas [jf. Kommissionens pressemeddelelse IP/11/1009] sin 
hensigt om at fremsætte en pakke med foranstaltninger i 2013 bestående af: 1) støtte til 
foranstaltninger for at hjælpe med at reducere den administrative byrde i havne; 2) forslag 
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om at forbedre gennemsigtigheden i havnefinansiering; og 3) forslag til foranstaltninger for 
havnetjenester.  
 
Spørgsmålet om, hvorvidt medlemsstater kan eller skal finansiere havneinfrastruktur, 
afhænger udelukkende af deres transport- og økonomipolitikker og af organisationen af 
deres søhavne. Hvis havne er en del af den offentlige ejendom, yder regeringen 100 % 
finansiering og vil ikke søge andet afkast end de positive effekter, som en havn kan skabe. 
I Det forenede Kongerige tilhører havne den private sektor og henhører ikke under offentlig 
ejendom. Den britiske regering har ikke en havnetilsynsmyndighed, så dette ansvar er 
overladt til den private sektor. Derfor vil den britiske regering normalt ikke investere i 
havne. 
 
Ændringer i finansiering af søhavnes infrastruktur  
 
I løbet af de seneste 15 år har især containerhandelen været motor for udvidelsen af 
havne- og terminalkapaciteten. Der er blevet foretaget store investeringer i 
havneinfrastruktur på baggrund af skiftende konkurrence mellem havne, der i stigende 
grad har en regional dimension, efterhånden som havne forsøger at opnå en stærk position 
i en region og søger samarbejde med andre havne eller med placeringer i baglandet. Især 
containertransport har oplevet udvikling af forskellige netværk af havne i Europa, som har 
konkurreret med hinanden. Konkurrencen mellem havne og havneområder i Europa bliver 
også mere intens i andre godssektorer. Sondringen mellem nordlige og sydlige europæiske 
søhavne er en smule forældet, da de sommetider tilhører samme havnenetværk, men der 
er stadig en forskel i godsproduktion, der er større i de nordvestlige EU-havne.  
 
Som følge af disse udviklinger har den rolle, som havnemyndighederne spiller, ændret sig. 
Havnemyndighedernes fremtidige rolle kan ud over de traditionelle funktioner og 
forpligtelser beskrives som udvikling og bevarelse af de bedst mulige forbindelser mellem 
havneområdet og baglandet via forskellige intermodale transportsystemer og fremme af 
lettere forretningsprocesser for deres interessenter.  
 
Havnemyndighedernes primære rolle er skiftet fra tilsynsmyndighed til formidler af 
logistikkæder via:   
 
1) optimering af havneprocesser og -infrastruktur; 
2) indtagelse af en central rolle i skabelsen af platforme hos alle interessenter for at 

håndtere spørgsmål, der påvirker de logistikmæssige resultater; 
3) fremme og opretholdelse af et effektivt intermodalt transportsystem; 
4) udvikling af strategiske forbindelser til baglandet.  
 
Forskellige medlemsstater analyseres separat i denne undersøgelse, og det viser, at der 
findes mange forskelle mellem dem med hensyn til søhavnepolitikker. For blot at nævne 
nogle få eksempler: 
 
 Slovenien har en centraliseret og statskontrolleret søhavnepolitik; 
 Det Forenede Kongerige har et fuldt ud privatiseret havnesystem; 
 Søhavnene i mange andre EU-lande er ejerhavne. 
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Følgelig er der væsentlige forskelle i finansieringen af havneinfrastrukturen i de forskellige 
lande. Slovenien og Det Forenede Kongerige har ingen statsstøtte som følge af den måde, 
som deres havne er organiseret på, mens der i alle andre lande er casestudier af 
havnemyndigheder, som modtager statsstøtte.  
 
Den generelle tendens inden for havnepolitikker og finansiering af EU's søhavne bevæger 
sig (langsomt) mod større inddragelse af den private sektor. Det betyder, at 
havnemyndigheder i stigende grad anmodes om at finansiere dele af den ønskede 
havneinfrastrukturinvestering, mens medlemsstaterne ikke længere fører an pga. 
begrænsede investeringsbudgetter. Denne tendens kan ses i alle lande. I Tyskland og 
Frankrig er havnepolitikker f.eks. i færd med at blive revideret, mens denne revision i 
Italien og Spanien allerede fandt sted i slutningen af det forrige århundrede. 
 
Offentlig finansiering af søhavne klassificeres i praksis ofte ikke som statsstøtte 
 
Offentlig finansiering af søhavnes infrastruktur – både den grundlæggende infrastruktur og 
terminalinfrastrukturen – har været meget almindelig i EU i de seneste ti år. Med henblik 
på at konkurrere og tiltrække markedsandele er løbende investeringer i søhavnes 
infrastruktur ofte nødvendig. Som nævnt er der mange forskelle i finansieringen i de 
forskellige medlemsstater i EU bl.a. afhængigt af søhavnens juridiske form.  
 
I de sydlige EU-lande spiller de centrale statslige organisationer en rolle i finansieringen af 
søhavnes infrastruktur, f.eks. som garantpartner for banklån. I Italien ligger 
rollefordelingen mellem organisationerne til finansiering af havne ikke fuldstændigt fast, 
selv om der blev skabt nye regionale havne i 2010. Årsagen er, at der ikke er nogen klar 
definition af de forskellige havneinfrastrukturer, der ikke er en del af den grundlæggende 
infrastruktur. I mellemtiden kan forskellige statslige organisationer i de nordlige EU-lande 
spille en rolle inden for statsstøtte. I Frankrig og Nederlandene spiller de nationale 
regeringer en førende rolle, mens forbundsstater og/eller kommuner spiller en vigtig rolle i 
Tyskland og Belgien. I Det Forenede Kongerige findes der ikke nogen større rolle for 
regeringen, da den ikke er ansvarlig for finansielle investeringer i de vigtigste britiske 
søhavne. Alle investeringer skal foretages af private havneejere og/eller i meget mindre 
grad af selvfinansierende trusthavne (først og fremmest med hensyn til adgangskanaler og 
vedligeholdelse af vandveje). 
 
De organisatoriske og finansielle forskelle mellem de nordlige og sydlige EU-havne berører 
ikke den måde, som statsstøtte behandles på i artikel 107 i TEUF, der altid er den 
vejledende lovgivning. 
 
Gennemgangene af sagerne om statsstøtte i denne undersøgelse indikerer, at anvendelse 
af underafdeling 2 og 3 i artikel 107 ikke altid fører til større gennemsigtighed. Faktisk kan 
den offentlige finansiering af søhavneinfrastruktur forvride (eller true med at forvride) 
konkurrencen mellem havne og logistikvirksomheder i EU. I de ni EU-medlemslande, der er 
gennemgået, blev der gennemgået mindst ti sager om statsstøtte i de seneste ti år.  
 
Kommissionens endelige afgørelse i alle disse sager var, at der ikke var indvendinger, så i 
ingen af disse sagsgennemgange blev det konkluderet, at den offentlige finansiering var 
uforenelig statsstøtte.  
 
Ventspils-sagen er særlig interessant. Det lader til, at Kommissionen har valgt en anden 
tilgang over for havnemyndigheder ved tilsyneladende at behandle havne som 
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"virksomheder". Det forudsætter grundlæggende, at alle offentlige investeringsordninger i 
havne skal meddeles Kommissionen. 
 
Det kræver et lovgivningsinitiativ at gøre fortolkningen af artikel 107 og især underafdeling 
2 og 3 mere gennemsigtig. Retningslinjer for statsstøtte til havne virker som den mest 
hensigtsmæssige reaktion. 
 
Det kan således konkluderes, at der på trods af forskellige EU-forsøg i årenes løb på at 
udarbejde specifikke retningslinjer for gennemgange af statsstøtte i søhavnesektoren 
endnu ikke findes nogen sådanne. Kommissionen virker splittet med hensyn til dette 
spørgsmål, selv om kommissær Kallas i 2011 annoncerede sin hensigt om i 2013 at 
fremsætte en pakke med forslag, inklusive begrænsning af bureaukratiet i havne, 
forbedring af gennemsigtigheden i havnefinansiering og foranstaltninger for havnetjenester. 
Artikel 107 i TEUF anses således i øjeblikket som grundlag for at bestemme, hvorvidt 
statsstøtte til søhavne er acceptabelt. I praksis giver underafdeling 2 og 3 plads til 
fortolkning. 
 
Besvarelse af de tre primære politiske spørgsmål 
 
På baggrund af denne konklusion kan følgende primære undersøgelsesspørgsmål besvares: 
 
1) Er der problemer med de eksisterende regler for gennemgang af statsstøtten til de 

europæiske søhavnes infrastruktur og/eller suprastruktur? 
Svar: Ja, dette ser ud til at være tilfældet, især med hensyn til gennemsigtighed. 
Tilstedeværelsen af offentlige finansieringsordninger kan aktuelt føre til manglende 
gennemsigtighed over for interessenter, som derpå kan føre til en opfattelse af 
urimelig fordel, selv om dette ikke er tilfældet.  

 
2) Hvis der findes problemer, er det da nødvendigt at ændre reglerne for gennemgang 

eller at udarbejde retningslinjer for at etablere passende regler? 
Svar: Ja, en løsning i form af retningslinjer for statsstøtte til havne er ønskelig. Ifølge 
konsulenternes synspunkt er det bedre at etablere retningslinjer end at skabe en 
institutionel ramme. Den europæiske havnesektor er meget forskelligartet, og dette er 
en merværdi for EU. Den skal derfor bevares, men en tilgang, der søger en 
universalløsning for en europæisk havnepolitik, er i praksis ikke mulig. På 
medlemsstatsplan skal specifikke initiativer til understøttelse af havnesektoren fortsat 
være mulige, så længe de er kompatible med reglerne for det indre marked. Strenge 
regler i form af institutionelle rammer kan skade de europæiske søhavnes 
konkurrenceevne og gøre politikker ufleksible. Følgende principper skal være centrale 
for alle fremtidige europæiske initiativer: 1) retssikkerhed, 2) ensartede betingelser 
og 3) åben adgang til markedet. 

 
3) Findes der andre muligheder, der kan forbedre sammenhængen og effektiviteten i den 

europæiske konkurrencepolitik med hensyn til finansiering af søhavnes infrastruktur 
og/eller suprastruktur?  
Svar: Sandsynligvis ikke. Det er forfatternes synspunkt, at den bedste mulighed er 
at etablere retningslinjer, der kan forbedre sammenhængen, gennemsigtigheden og 
effektiviteten i de europæiske havne- og konkurrencepolitikker med hensyn til 
finansiering af søhavnes infrastruktur og/eller suprastruktur. Retningslinjer 
foretrækkes frem for en ramme for infrastrukturafgifter, da dette ville tage længere 
tid at gennemføre og i praksis er mindre fleksibelt. Retningslinjer er også at 
foretrække, fordi søhavnesektoren i EU har forskelligartede og komplekse 
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lovgivningsmæssige rammer, så det vil ikke blive let at få medlemsstaterne til at 
acceptere en ny primær lovgivning. 
 

I lyset af ovenstående er den primære anbefaling til Europa-Parlamentet at etablere fælles 
retningslinjer for den offentlige finansiering i EU-medlemsstaterne af: 
 
 havneadgang og grundlæggende infrastruktur; 
 terminalrelateret infrastruktur; 
 suprastruktur og håndtering af materiale. 
 
Europa-Parlamentets drøftelser om et initiativ vedrørende fælles retningslinjer for offentlig 
finansiering og statsstøtte til søhavnes infrastruktur og suprastruktur skal også dække: 
 
 udvidelsen af direktivet om gennemskuelighed i økonomiske forbindelser til alle de 

vigtigste søhavne i EU; 
 betingelserne for tildeling af koncessioner til kommercielle virksomheder; 
 kompensationer (f.eks. økologiske kompensationer). 
 
Gennemsigtigheden af havnemyndigheders regnskaber er en faktor, der muliggør de fælles 
retningslinjer. Uden regnskabernes gennemsigtighed, dvs. en separation af regnskaberne 
for havnemyndighedernes offentlige funktioner og de kommercielle indtægter, er en tilgang 
til statsstøtte ikke mulig. 
 
Spørgsmålet om den offentlige finansiering af terminalrelaterede infrastrukturer og 
indtægter i form af leje, som terminaloperatøren betaler, kan være genstand for 
konkurrenceforvridning. Leje og forpagtningsafgifter for terminalrelaterede infrastrukturer 
(f.eks. kajpladser) skal dække den offentlige interessents (nationale, regionale eller lokale 
myndigheder) investeringsomkostninger, herunder et markedsorienteret investeringsafkast. 
Men leje og forpagtningsafgifter, der betales af terminaloperatører, ser ud til at variere i de 
enkelte medlemsstater. Indgåelsen af terminalkoncessioner, der ikke er i 
overensstemmelse med markedet, og som ikke dækker investeringsomkostninger og ikke 
genererer en leje, kan resultere i konkurrenceforvridning ikke blot i en havn, men også 
mellem havne. Koncessionsordninger ligger uden for denne undersøgelses område. 
 
Et andet spørgsmål, som er vigtigt, især i Middelhavs- og Sortehavslandene, er 
konkurrenceforvridningen mellem EU-havne og nogle tredjelandshavne. Selv om 
bestemmelserne i artikel 107 kun vedrører det indre marked og således udelukker 
tredjelande, bør arbejdet starte med at fremme ensartede betingelser for EU-havne og 
nogle tredjelandshavne.  


