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ΣΥΝΟΨΗ 

Ερευνητικά ερωτήματα προς απάντηση 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) περιλαμβάνει περίπου 1.200 θαλάσσιους λιμένες στα 22 κράτη 
μέλη της (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006), οι οποίοι διαθέτουν όλων των ειδών τις υποδομές για 
τη φόρτωση και την εκφόρτωση εμπορευμάτων. Οι υποδομές αυτές είναι τριών ειδών: (1) Η 
βασική υποδομή του λιμένα, (2) η υποδομή των τερματικών σταθμών και (3) η υπερδομή 
του λιμένα. Επενδύσεις πραγματοποιούνται και στις τρεις αυτές υποδομές των διάφορων 
λιμένων της Ευρώπης. Οι επενδύσεις αυτές γίνονται από δημόσιους και/ή ιδιωτικούς φορείς, 
ωστόσο, οι κρατικές ενισχύσεις για οποιοδήποτε είδος υποδομής ή υπερδομής θαλάσσιου 
λιμένα μπορεί να νοθεύσουν (ή να απειλήσουν να νοθεύσουν) το ανταγωνισμό μεταξύ των 
ευρωπαϊκών λιμένων. 
 
Κατά την παρούσα περίοδο, δεν υπάρχουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε θαλάσσιους λιμένες. Γι αυτόν τον λόγο, ο στόχος της 
παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει και να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα βασικά 
ερωτήματα πολιτικής:  
 
(1) Υπάρχουν προβλήματα με τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με την αξιολόγηση της 

χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για τις υποδομές και/ή τις υπερδομές ευρωπαϊκών 
θαλάσσιων λιμένων;  

(2) Εάν ναι, απαιτείται η χάραξη κατευθυντήριων γραμμών; 
(3) Ή μήπως υπάρχουν άλλες επιλογές οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συνοχή 

και την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση της υποδομής και/ή της υπερδομής θαλάσσιων λιμένων; 

 
Ορισμός των κρατικών ενισχύσεων και συλλεχθείσα εμπειρία από την εφαρμογή 
κοινής ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής 
 
Ο ορισμός των κρατικών ενισχύσεων διατυπώνεται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της 
συνθήκης ΕΚ, το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) [ΕΕ, 2008]. Το άρθρο 107 αποτελείται από τρεις 
παραγράφους. Στην πρώτη παράγραφο δίνεται ο ορισμός της «ασυμβίβαστης» κρατικής 
ενίσχυσης· στη δεύτερη, γίνεται αναφορά σε περιπτώσεις de jure παρεκκλίσεων από το 
κριτήριο του ασυμβίβαστου· και στην τρίτη, προβλέπονται οι περιπτώσεις παρέκκλισης κατά 
διακριτική ευχέρεια από το κριτήριο του ασυμβίβαστου. Σύμφωνα με το άρθρο: 
 
(1) Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς 

πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής 
μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι 
ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ 
κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν άλλως. 

(2) Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά: 
α) οι ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρος προς μεμονωμένους καταναλωτές, υπό τον 
όρο ότι χορηγούνται χωρίς διάκριση προελεύσεως των προϊόντων·  
β) οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα 
έκτακτα γεγονότα·  
γ) οι ενισχύσεις προς την οικονομία ορισμένων περιοχών της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας, οι οποίες θίγονται από τη διαίρεση της Γερμανίας, κατά το 
μέτρο που είναι αναγκαίες για την αντιστάθμιση των οικονομικών μειονεκτημάτων που 

 3 



Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής 
____________________________________________________________________________________________ 

προκαλούνται από τη διαίρεση αυτή. Μετά την παρέλευση πενταετίας από την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, 
δύναται να εκδώσει απόφαση για την κατάργηση του παρόντος σημείου. 

(3) Δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά: 
α) οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής αναπτύξεως περιοχών, στις οποίες 
το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή 
υποαπασχόληση, καθώς και των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 349, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική, οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση· 
β) οι ενισχύσεις για την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος ή για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους· 
γ) οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών 
δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των 
συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντίκειται προς το κοινό συμφέρον· 
δ) οι ενισχύσεις για την προώθηση του πολιτισμού και της διατήρησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους συναλλαγών και ανταγωνισμού στην 
Ένωση σε βαθμό αντίθετο με το κοινό συμφέρον· 
ε) άλλες κατηγορίες ενισχύσεων που καθορίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο 
αποφασίζει προτάσει της Επιτροπής. 

 
Στο υποτμήμα 1, γίνεται αναφορά σε «επιχειρήσεις». Σύμφωνα με τον παγιωμένο ορισμό 
του Δικαστηρίου, «επιχείρηση» μπορεί να είναι «κάθε φορέας ο οποίος ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο 
χρηματοδότησής του». 
 
Ουσιαστικά, το άρθρο 107 καθορίζει πέντε κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται στο 
σύνολό τους για να είναι συμβιβάσιμη μια κρατική ενίσχυση:  
 
(1) η ενίσχυση χορηγείται από κράτος μέλος ή μέσω κρατικών πόρων 

(συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ενισχύσεων από οργανισμούς τυχερών 
παιχνιδιών και των ευρωπαϊκών πόρων)·   

(2) προσδίδει πλεονέκτημα στον αποδέκτη·  
(3) ευνοεί ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις ή την παραγωγή ορισμένων προϊόντων 

(δηλαδή να έχει επιλεκτικό χαρακτήρα)·  
(4) νοθεύει ή είναι πιθανόν να νοθεύσει τον ανταγωνισμό·  
(5) αν η δραστηριότητα αφορά εμπορεύσιμα είδη μεταξύ κρατών μελών, η ενίσχυση 

μπορεί να επηρεάσει το εμπόριο.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 107, ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από 
κράτος μέλος και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής 
μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες 
με την εσωτερική αγορά. Ωστόσο, η κρατική ενίσχυση μπορεί να είναι δεκτή εάν θεωρείται 
ότι συμβιβάζεται με τα υποτμήματα 2 και 3 του άρθρου 107. Η αξιολόγηση διαφόρων 
περιπτώσεων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων από την Επιτροπή δείχνει ότι μπορεί να 
υπάρξει περιθώριο για ευέλικτη ερμηνεία όσον αφορά τα υποτμήματα 2 και 3. Αυτό θα 
μπορούσε να νοθεύσει τον ανταγωνισμό καθώς και να δημιουργήσει ένα άνισο πεδίο δράσης 
μεταξύ των λιμένων και/ή μεταξύ των επιχειρήσεων σε έναν συγκεκριμένο λιμένα. Οι κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές θα επέτρεπαν τουλάχιστον τη δημιουργία ενός πιο διαφανούς 
πλαισίου κρατικών χρηματοδοτήσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η Επιτροπή έχει επιχειρήσει ανεπιτυχώς να εισαγάγει παράγωγη 
νομοθεσία για την εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς στον λιμενικό τομέα 
μέσω των λεγόμενων Δεσμών μέτρων για τους Λιμένες Ι (2001) και ΙΙ (2004). Οι 
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προτεινόμενες δέσμες μέτρων είχαν ως στόχο να ελαχιστοποιήσουν τη νόθευση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των θαλάσσιων λιμένων της ΕΕ και να προσδώσουν μεγαλύτερη 
διαφάνεια στις επενδύσεις. Και οι δύο δέσμες μέτρων για τους λιμένες απορρίφθηκαν στις 
ολομέλειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρά τις υποσχέσεις της Επιτροπής το 2007 και 
το 2009 για υποβολή πρότασης σχετικά με τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών για τη 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους θαλάσσιους λιμένες, έχει σημειωθεί ελάχιστη 
πρόοδος. 
 
Το 2010, οι αρμοδιότητες για τις κρατικές ενισχύσεις μεταφέρθηκαν από τη Γενική 
Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Έπειτα, η 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την έναρξη μιας μελέτης σχετικά με την 
κρατική χρηματοδότηση για θαλάσσιους λιμένες, τα αποτελέσματα της οποίας θα έθεταν τη 
βάση για τον καθορισμό των κατάλληλων ενεργειών όπως η χάραξη κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις. Το Σεπτέμβριο του 2011, ο επίτροπος Kallas 
ανακοίνωσε [βλ. δελτίο Τύπου του ΕΚ IP/11/1009] την πρόθεσή του να προωθήσει μια 
δέσμη μέτρων το 2013 τα οποία θα περιλαμβάνουν: (1) στήριξη για τη λήψη μέτρων που θα 
συμβάλλουν στη μείωση του διοικητικού φόρτου στους λιμένες· (2) προτάσεις για βελτίωση 
της διαφάνειας των χρηματοδοτήσεων για λιμένες· και (3) προτάσεις για τη λήψη μέτρων 
σχετικών με τις λιμενικές υπηρεσίες.  
 
Το ερώτημα αν τα κράτη μέλη θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να χρηματοδοτούν τις υποδομές 
λιμένων εξαρτάται πλήρως από την οικονομική πολιτική και την πολιτική μεταφορών που 
εφαρμόζουν καθώς και από την οργάνωση των θαλάσσιων λιμένων τους. Αν οι λιμένες 
υπάγονται στον δημόσιο τομέα, η κυβέρνηση θα παράσχει 100% χρηματοδότηση και δεν θα 
επιδιώξει την αποκόμιση ανταποδοτικού οφέλους παρά μόνο των θετικών αποτελεσμάτων 
που θα μπορούσε να συνεπάγεται η λειτουργία ενός λιμένα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι 
λιμένες ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα και όχι στον δημόσιο. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου δεν έχει κάποια ρυθμιστική αρχή λιμένων και, συνεπώς, αυτή η αρμοδιότητα 
ανήκει στον ιδιωτικό τομέα. Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συνήθως 
δεν πραγματοποιεί επενδύσεις σε λιμένες. 
 
Αλλαγές στη χρηματοδότηση των υποδομών θαλάσσιων λιμένων  
 
Κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, ιδιαίτερα τα εμπορευματοκιβώτια έχουν λειτουργήσει 
ως κινητήριος μοχλός για την ανάπτυξη της δυναμικότητας των θαλάσσιων λιμένων και των 
τερματικών τους σταθμών. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές επενδύσεις σε υποδομές λιμένων 
στο πλαίσιο του μεταβαλλόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των λιμένων, ο οποίος αποκτά 
ολοένα και περισσότερο περιφερειακή διάσταση, δεδομένου ότι οι λιμένες προσπαθούν να 
εξασφαλίσουν μια ισχυρή θέση σε περιφερειακό επίπεδο και επιδιώκουν την ανάπτυξη 
συνεργασιών με άλλους λιμένες ή με περιοχές της ενδοχώρας. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, έχουν αναπτυχθεί διάφορα, ανταγωνιστικά μεταξύ τους, 
λιμενικά δίκτυα στην Ευρώπη. Ο ανταγωνισμός μεταξύ λιμένων και περιφερειών με λιμένες 
στην Ευρώπη γίνεται ολοένα και πιο έντονος σε άλλους τομείς μεταφοράς εμπορευμάτων. Η 
διάκριση μεταξύ βόρειων και νότιων ευρωπαϊκών θαλάσσιων λιμένων είναι λίγο 
παρωχημένη, δεδομένου ότι κάποιες φορές ανήκουν στο ίδιο λιμενικό δίκτυο. Ωστόσο, 
υπάρχει ακόμα διαφορά όσον αφορά το μέγεθος διακίνησης εμπορευμάτων, το οποίο είναι 
μεγαλύτερο στους λιμένες της βορειοδυτικής ΕΕ.  
 
Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, ο ρόλος των λιμενικών αρχών αλλάζει. Ο μελλοντικός 
ρόλος των λιμενικών αρχών, πέραν των καθιερωμένων καθηκόντων και υποχρεώσεών τους, 
συνίσταται στην ανάπτυξη και τη διατήρηση άριστων διασυνδέσεων μεταξύ των λιμένων και 
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της ενδοχώρας μέσω διαφόρων συστημάτων διατροπικών μεταφορών καθώς και στη 
διευκόλυνση των επιχειρηματικών διαδικασιών για τους εμπλεκόμενους φορείς τους.  
 
Ο βασικός ρόλος των λιμενικών αρχών συνίσταται πλέον στο να διευκολύνουν και όχι να 
ρυθμίζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες:   
 
(1) βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες των λιμένων και την υποδομή· 
(2) διαδραματίζοντας καίριο ρόλο στη δημιουργία πλατφόρμων με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τις επιδόσεις των 
εφοδιαστικών αλυσίδων·  

(3) προωθώντας και διατηρώντας ένα αποδοτικό σύστημα διατροπικών μεταφορών·  
(4) αναπτύσσοντας στρατηγικές σχέσεις με την ενδοχώρα.  
 
Διάφορα κράτη μέλη εξετάζονται μεμονωμένα στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, σύμφωνα 
με την οποία υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά την πολιτική που 
ακολουθούν για τους θαλάσσιους λιμένες. Αναφέρονται ενδεικτικά λίγα παραδείγματα: 
 
 η Σλοβενία εφαρμόζει μια συγκεντρωτική και ελεγχόμενη από το κράτος πολιτική για 

τους θαλάσσιους λιμένες· 
 Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει ένα πλήρως ιδιωτικοποιημένο λιμενικό σύστημα· 
 Οι θαλάσσιοι λιμένες σε πολλές χώρες της ΕΕ αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης 

ιδιωτών  
 
Συνεπώς, η χρηματοδότηση της υποδομής λιμένων διαφέρει σημαντικά ανά χώρα. Στη 
Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν χορηγούνται κρατικές ενισχύσεις λόγω του τρόπου 
οργάνωσης των λιμένων τους, ενώ υπάρχουν μελέτες περιπτώσεων λιμενικών αρχών στις 
οποίες χορηγούνται κρατικές ενισχύσεις σε όλες τις άλλες χώρες.  
 
Η γενική τάση όσον αφορά τη λιμενική πολιτική και τη χρηματοδότηση θαλάσσιων λιμένων 
της ΕΕ κινείται (με αργούς ρυθμούς) προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης συμμετοχής 
φορέων του ιδιωτικού τομέα. Αυτό σημαίνει ότι ζητείται ολοένα και περισσότερο από τις 
λιμενικές αρχές να χρηματοδοτούν μέρος της επιθυμητής επένδυσης σε υποδομές λιμένων 
και, παράλληλα, το κράτος μέλος χάνει την ηγετική του θέση λόγω των περιορισμένων 
προϋπολογισμών για επενδύσεις. Η τάση αυτή συναντάται σε όλες τις χώρες. Στη Γερμανία 
και τη Γαλλία, για παράδειγμα, η λιμενική πολιτική είναι σε διαδικασία μεταρρύθμισης, ενώ 
στην Ιταλία και την Ισπανία οι μεταρρυθμίσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τα τέλη του 
προηγούμενου αιώνα. 
 
Η κρατική χρηματοδότηση θαλάσσιων λιμένων δεν χαρακτηρίζεται στην πράξη ως 
κρατική ενίσχυση 
 
Η κρατική χρηματοδότηση της υποδομής θαλάσσιων λιμένων - τόσο της βασικής υποδομής 
όσο και της υποδομής των τερματικών σταθμών – αποτελεί συνήθη πρακτική στην ΕΕ τα 
τελευταία 10 χρόνια. Συχνά, απαιτούνται συνεχείς επενδύσεις στην υποδομή θαλάσσιων 
λιμένων, προκειμένου οι τελευταίοι να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να 
διεκδικήσουν μερίδιο αγοράς. Όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τη χρηματοδότηση και, μεταξύ άλλων, τη νομική 
μορφή των θαλάσσιων λιμένων.  
 
Στις νότιες χώρες της ΕΕ, ορισμένες φορές κεντρικοί κυβερνητικοί οργανισμοί συμμετέχουν 
στη χρηματοδότηση της υποδομής θαλάσσιων λιμένων, παραδείγματος χάριν ως εγγυοδότες 
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σε τραπεζικά δάνεια. Στην Ιταλία, παρά τη δημιουργία νέων περιφερειακών λιμένων το 
2010, δεν έχουν διαχωριστεί πλήρως οι ρόλοι μεταξύ των οργανισμών που χρηματοδοτούν 
λιμένες. Αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχει σαφής ορισμός των διαφόρων λιμενικών 
υποδομών που δεν αποτελούν μέρος της βασικής υποδομής. Παράλληλα, στις βόρειες χώρες 
της ΕΕ, διάφορες κυβερνητικές οργανώσεις συμμετέχουν στη χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων. Στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, οι εθνικές κυβερνήσεις κατέχουν ηγετική θέση, 
ενώ στη Γερμανία και το Βέλγιο, καίριο ρόλο διαδραματίζουν τα ομοσπονδιακά κράτη και/ή 
οι δημοτικές αρχές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο, η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται ουσιαστικά 
σε αυτόν τον τομέα, δεδομένου ότι δεν είναι εκείνη αρμόδια για τις χρηματοδοτικές 
επενδύσεις σε βασικούς θαλάσσιους λιμένες του ΗΒ. Όλες οι επενδύσεις πρέπει να 
πραγματοποιούνται από ιδιώτες ιδιοκτήτες λιμένων και/ή, σε μικρότερο βαθμό, από 
αυτοχρηματοδοτούμενους λιμένες υπό μορφή «trust port» (κυρίως όσον αφορά τη 
διατήρηση της πρόσβασης σε δίκτυα και πλωτές οδούς).  
 
Οι διαφορές ως προς την οργάνωση και τη χρηματοδότηση μεταξύ των βόρειων και των 
νότιων λιμένων της ΕΕ δεν επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο προβλέπονται οι κρατικές 
ενισχύσεις στο άρθρο 107 της ΣΛΕΕ, η οποία αποτελεί πάντοτε την κατευθυντήρια 
νομοθεσία. 
 
Οι αξιολογήσεις περιπτώσεων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων που εξετάζονται στην 
παρούσα μελέτη δείχνουν ότι τα επικαλούμενα υποτμήματα 2 και 3 του άρθρου 107 δεν 
οδηγούν πάντοτε σε μεγαλύτερη διαφάνεια. Ουσιαστικά, η κρατική χρηματοδότηση 
υποδομών θαλάσσιων λιμένων θα μπορούσε να νοθεύσει (ή να απειλήσει να νοθεύσει) τον 
ανταγωνισμό μεταξύ λιμένων και εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας στην ΕΕ. Στα εννέα 
κράτη μέλη που εξετάστηκαν, αξιολογήθηκαν τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις χορήγησης 
κρατικής ενίσχυσης τα τελευταία δέκα χρόνια.  
 
Σύμφωνα με την τελική απόφαση της Επιτροπής για όλες τις εν λόγω περιπτώσεις, δεν 
υπήρξαν ενστάσεις και, συνεπώς, σε καμία από τις αξιολογήσεις δεν προέκυψε ότι η κρατική 
χρηματοδότηση ήταν ασυμβίβαστη.  
 
Η περίπτωση του λιμένα Ventspils παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προκύπτει ότι η 
Επιτροπή έχει διαφορετική προσέγγιση για τις λιμενικές αρχές, δεδομένου ότι θεωρεί τους 
λιμένες «επιχειρήσεις». Αυτό συνεπάγεται ότι όλα τα καθεστώτα επενδύσεων δημόσιου 
χαρακτήρα σε λιμένες πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 
 
Απαιτείται η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη διασαφήνιση του άρθρου 107, και 
ιδιαίτερα των υποτμημάτων 2 και 3. Η χάραξη κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές 
ενισχύσεις φαίνεται να είναι η ιδανικότερη λύση. 
 
Εν κατακλείδι, παρά τις διάφορες προσπάθειες ετών της ΕΕ να χαράξει ειδικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των 
θαλάσσιων λιμένων, τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές δεν υπάρχουν στην παρούσα φάση. 
Προκύπτει ότι διίστανται οι απόψεις στην Επιτροπή επί του συγκεκριμένου θέματος, παρόλο 
που το 2011 ο επίτροπος Kallas ανακοίνωσε την πρόθεσή του για έκδοση δέσμης προτάσεων 
το 2013 στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η μείωση της γραφειοκρατίας στους λιμένες, η 
βελτίωση της διαφάνειας των χρηματοδοτήσεων για λιμένες καθώς και η λήψη μέτρων για 
τις λιμενικές υπηρεσίες.  Συνεπώς, το άρθρο 107 της ΣΛΕΕ αυτήν τη στιγμή θεωρείται ότι 
αποτελεί το βασικό κριτήριο με το οποίο καθορίζεται εάν οι κρατικές ενισχύσεις σε 
θαλάσσιους λιμένες είναι αποδεκτές. Στην πράξη, τα υποτμήματα 2 και 3 αφήνουν 
περιθώρια ερμηνείας. 
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Απάντηση στα τρία βασικά ερωτήματα πολιτικής 
 
Βάσει αυτού του συμπεράσματος, μπορούν να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω σημαντικά 
ερευνητικά ερωτήματα: 
 
(1) Υπάρχουν προβλήματα με τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με την αξιολόγηση των 

κρατικών ενισχύσεων για τις υποδομές και/ή τις υπερδομές ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
λιμένων;  
Απάντηση: Ναι, όντως υπάρχουν, κυρίως όσον αφορά τη διαφάνεια. Η ύπαρξη 
καθεστώτων κρατικής χρηματοδότησης θα μπορούσε να οδηγήσει στην παρούσα φάση 
σε αδιαφάνεια όσον αφορά τους εμπλεκόμενους φορείς, η οποία με τη σειρά της θα 
είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αθέμιτων προνομίων, ακόμα κι αν κάτι τέτοιο δεν 
συμβαίνει.  

 
(2) Εάν όντως υπάρχουν προβλήματα, είναι αναγκαία η τροποποίηση των κανόνων για τις 

αξιολογήσεις ή η χάραξη κατευθυντήριων γραμμών προκειμένου να θεσπιστούν οι 
κατάλληλοι κανόνες;  
Απάντηση: Ναι, είναι επιθυμητή μια λύση υπό τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις σε λιμένες. Κατά την άποψη των συμβούλων, είναι 
προτιμότερη η χάραξη κατευθυντήριων γραμμών από τη δημιουργία θεσμικού 
πλαισίου. Ο ευρωπαϊκός λιμενικός τομέας παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία και αυτό 
προσφέρει προστιθέμενη αξία στην ΕΕ. Γι’ αυτόν το λόγο, αυτή η ποικιλομορφία πρέπει 
να διατηρηθεί. Ωστόσο, είναι πρακτικά ανέφικτη μια κοινή προσέγγιση για την 
ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική. Σε επίπεδο κρατών μελών, πρέπει να συνεχίσει να 
υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης ειδικών πρωτοβουλιών για τη στήριξη του λιμενικού 
τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συμβιβάσιμες με τους κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς. Οι αυστηροί κανονισμοί υπό τη μορφή θεσμικού πλαισίου μπορεί να βλάψουν 
την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών λιμένων και να καταστήσουν τις πολιτικές 
ανελαστικές. Οι παρακάτω αρχές πρέπει να είναι ο άξονας οποιασδήποτε μελλοντικής 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας: (1) ασφάλεια δικαίου, (2) ανταγωνισμός επί ίσοις όροις και 
(3) ανοιχτή πρόσβαση στην αγορά. 

 
(3) Υπάρχουν άλλες επιλογές οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συνοχή και την 

αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση της υποδομής και/ή της υπερδομής θαλάσσιων λιμένων;  
Απάντηση: Πιθανώς όχι. Κατά την άποψη των συντακτών, η καλύτερη επιλογή είναι 
η χάραξη κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της συνοχής, της διαφάνειας και 
της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής και της πολιτικής 
ανταγωνισμού όσον αφορά τη χρηματοδότηση της υποδομής και/ή της υπερδομής 
θαλάσσιων λιμένων. Η χάραξη κατευθυντήριων γραμμών είναι προτιμότερη από τη 
δημιουργία πλαισίου για την τιμολόγηση των υποδομών, καθώς η εφαρμογή του θα 
ήταν πιο χρονοβόρα και λιγότερο ευέλικτη στην πράξη. Οι κατευθυντήριες γραμμές 
είναι προτιμότερη λύση διότι ο τομέας των θαλάσσιων λιμένων στην ΕΕ διέπεται από 
ένα πολύπλοκο και ποικιλόμορφο νομοθετικό πλαίσιο και, συνεπώς, τα κράτη μέλη δεν 
θα είναι εύκολο να αποδεχτούν τη θέσπιση νέας πρωτογενούς νομοθεσίας. 

 
Λαμβανομένων υπ’ όψιν των παραπάνω, η κύρια σύσταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
είναι η χάραξη κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές χρηματοδοτήσεις στα 
κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με: 
 
 την πρόσβαση στους λιμένες και τη βασική υποδομή· 
 την υποδομή των τερματικών σταθμών· 
 την υπερδομή και το σύστημα διακίνησης υλικών. 
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Οι διαβουλεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάληψη πρωτοβουλίας σχετικά με 
τη χάραξη κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές χρηματοδοτήσεις και τις 
κρατικές ενισχύσεις σε υποδομές και υπερδομές θαλάσσιων λιμένων πρέπει επίσης να 
καλύπτουν: 
 
 την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τη διαφάνεια των 

χρηματοδοτήσεων σε όλους τους βασικούς θαλάσσιους λιμένες της ΕΕ·  
 τις προϋποθέσεις χορηγήσεως αδειών εκμετάλλευσης σε εμπορικές επιχειρήσεις· 
 τις αποζημιώσεις (π.χ. για το περιβάλλον). 
 
Η διαφάνεια των λογαριασμών των λιμενικών αρχών μπορεί να διευκολύνει την εφαρμογή 
των κοινών κατευθυντήριων γραμμών. Χωρίς διαφανείς λογαριασμούς, δηλαδή το 
διαχωρισμό των διοικητικών δαπανών της λιμενικής αρχής από τα εμπορικά έσοδα, είναι 
αδύνατη μια προσέγγιση για τις κρατικές ενισχύσεις. 
 
Το ζήτημα της κρατικής χρηματοδότησης για υποδομές τερματικών σταθμών και το θέμα των 
εσόδων υπό τη μορφή ενοικίων που καταβάλλονται από την επιχείρηση που εκμεταλλεύεται 
τους τερματικούς σταθμούς μπορεί να συμβάλουν στη νοθεία του ανταγωνισμού. Τα ενοίκια 
και οι μισθώσεις για υποδομές τερματικών σταθμών (π.χ. για τις θέσεις αγκυροβολίας) 
πρέπει να καλύπτουν το κόστος της επένδυσης που έχει καταβληθεί από τον εμπλεκόμενο 
κρατικό φορέα (είτε πρόκειται για εθνικές είτε για περιφερειακές είτε για τοπικές αρχές), 
συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης της επένδυσης σύμφωνα με τους όρους της αγοράς. 
Ωστόσο, προκύπτει ότι τα ενοίκια και οι μισθώσεις που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις 
που εκμεταλλεύονται τους τερματικούς σταθμούς διαφέρουν ανά κράτος μέλος. Η χορήγηση 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών που δεν συμφωνούν με τα κριτήρια της 
αγοράς, δεν καλύπτουν το κόστος της επένδυσης ούτε συνεπάγονται έσοδα ενδέχεται να 
έχουν ως αποτέλεσμα τη νοθεία του ανταγωνισμού όχι μόνο στο πλαίσιο ενός λιμένα αλλά 
και μεταξύ διαφόρων λιμένων. Οι διακανονισμοί παραχώρησης δεν αποτελούν αντικείμενο 
αυτής της μελέτης. 
 
Ένα άλλο εξίσου σημαντικό ζήτημα, ιδιαίτερα για τις χώρες της Μεσογείου και του Εύξεινου 
Πόντου, είναι η νόθευση του ανταγωνισμού μεταξύ των λιμένων της ΕΕ και ορισμένων 
λιμένων τρίτων χωρών. Αν και οι διατάξεις του άρθρου 107 αφορούν μόνο την εσωτερική 
αγορά, αποκλείοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις τρίτες χώρες, η ανάληψη δράσης θα πρέπει 
να έχει ως αφετηρία την προώθηση ενός πεδίου ανταγωνισμού μεταξύ των λιμένων της ΕΕ 
και ορισμένων λιμένων τρίτων χωρών.  


