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YHTEENVETO 

Kysymykset, joihin tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan 
 
Euroopan unionissa (EU) on lähes 1 200 satamaa kaikkiaan 22 jäsenvaltiossa (Euroopan 
komissio, 2006) ja satamat tarjoavat kaikenlaisia järjestelyjä tavaroiden lastaamiseksi ja 
purkamiseksi. Järjestelyt voidaan jakaa kolmeen ryhmään: (1) satamien 
perusinfrastruktuuri, (2) terminaaleihin liittyvä infrastruktuuri ja (3) satamien 
suprastruktuuri. Unionin eri satamissa investoidaan kaikkiin kolmeen ryhmään. 
Investointeja voivat tehdä julkiset ja/tai yksityiset tahot, mutta satamien infra- tai 
suprastruktuurille myönnettävä valtiontuki saattaa vääristää (tai uhata vääristää) unionin 
satamien välistä kilpailua. 
 
Tällä hetkellä ei ole olemassa EU:n yhteisiä suuntaviivoja valtiontuen myöntämisestä 
satamille, minkä vuoksi tutkimuksen tavoitteena on tarkastella seuraavia keskeisiä 
kysymyksiä ja vastata niihin:  
 
(1) Liittyykö unionin satamien infrastruktuuria ja/tai suprastruktuuria varten 

myönnettävän valtiontuen valvontaa koskeviin sääntöihin ongelmia?  
(2) Jos vastaus on myönteinen, onko laadittava suuntaviivoja? 
(3) Entä onko olemassa muita vaihtoehtoja, joilla olisi mahdollista parantaa unionin 

kilpailupolitiikan johdonmukaisuutta ja tehokkuutta satamien infrastruktuurin ja/tai 
suprastruktuurin rahoitukseen liittyen? 

 
Valtiontuen määritelmä ja kokemuksia unionin yhteisestä satamapolitiikasta 
 
Valtiontuen määritelmä perustuu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohtaan, joka 
on korvattu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklalla (EU, 
2008). 107 artikla on jaettu kolmeen kohtaan. Ensimmäisessä kohdassa vahvistetaan 
"soveltumattoman" valtiontuen määritelmä, toisessa esitellään lainsäädäntöön perustuvat 
poikkeukset soveltumattomuusperusteeseen ja kolmannessa esitellään harkinnanvaraiset 
poikkeukset soveltumattomuusperusteeseen. Artiklassa todetaan: 
 
(1) Jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion 

varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää 
kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä 
osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 

(2) Sisämarkkinoille soveltuu: 
(a) yksittäisille kuluttajille myönnettävä sosiaalinen tuki, joka myönnetään 
harjoittamatta syrjintää tuotteiden alkuperän perusteella;  
(b) tuki luonnonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman 
vahingon korvaamiseksi;  
(c) tuki sellaisille Saksan liittotasavallan alueille, joihin Saksan jako on vaikuttanut, 
jos tuki on tarpeen jaosta aiheutuneen taloudellisen haitan korvaamiseksi. Viiden 
vuoden kuluttua Lissabonin sopimuksen voimaantulosta neuvosto voi komission 
ehdotuksesta tehdä päätöksen, jolla tämä alakohta kumotaan. 

(3) Sisämarkkinoille soveltuvana voidaan pitää: 
(a) tukea taloudellisen kehityksen edistämiseen alueilla, joilla elintaso on 
poikkeuksellisen alhainen tai joilla vajaatyöllisyys on vakava ongelma, sekä 349 
artiklassa tarkoitetuilla alueilla, niiden rakenteellinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne huomioon ottaen; 
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(b) tukea Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen edistämiseen tai 
jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen; 
(c) tukea tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistämiseen, jos 
tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla; 
(d) tukea kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen, jos tuki ei muuta 
kaupankäynnin ja kilpailun edellytyksiä unionissa yhteisen edun kanssa ristiriitaisella 
tavalla; 
(e) muuta tukea, josta neuvosto päättää komission ehdotuksesta. 

 
Artiklan 1 kohdassa viitataan "yrityksiin". Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen 
määritelmän mukaan "yritys" on taloudellista toimintaa harjoittava yksikkö, joka tarjoaa 
tavaroita tai palveluja markkinoilla, sen oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta 
riippumatta. 
 
Itse asiassa 107 artiklassa määritellään viisi kriteeriä, jotka valtiontuen on täytettävä 
ollakseen soveltumatonta:  
 
(1) tukea myöntää jäsenvaltio tai sitä myönnetään valtion varoista (kuten esimerkiksi 

arpajaistuottojen jako ja unionin rahastot)   
(2) tuesta aiheutuu hyötyä vastaanottajalle  
(3) tuella suositaan tiettyjä kaupallisia yrityksiä tai tiettyjen tavaroiden tuottamista (eli 

tuki on luonteeltaan valikoivaa)  
(4) tuki vääristää tai saattaa vääristää kilpailua  
(5) tuki saattaa vaikuttaa kaupankäyntiin, mikäli jäsenvaltiot käyvät toiminnasta kauppaa 

keskenään.  
 
SEUT:n 107 artiklassa lausutaan, että jäsenvaltion myöntämä tuki, joka vääristää tai uhkaa 
vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä, ei sovellu sisämarkkinoille. Valtiontuki 
voidaan kuitenkin hyväksyä, mikäli sen katsotaan olevan 107 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukainen. Komission tarkastellessa useita valtiontuen myöntämistä koskevia tapauksia on 
ilmennyt, että 2 ja 3 kohdan käyttö mahdollistaa joustavan tulkinnan. Tämä saattaa johtaa 
kilpailun vääristymiseen ja epätasavertaisiin toimintaedellytyksiin satamien välillä ja/tai 
jonkin tietyn sataman toimijoiden välillä. Yhteisillä suuntaviivoilla olisi ainakin mahdollista 
lisätä julkisen rahoituskehyksen avoimuutta kaikkialla EU:ssa. 
 
Komissio on pyrkinyt kuluneiden kahdenkymmenen vuoden aikana menestyksettä 
ottamaan käyttöön toissijaista lainsäädäntöä satama-alaa koskevien 
sisämarkkinasääntöjen täytäntöön panemiseksi niin sanottujen satamapakettien I (2001) 
ja II (2004) välityksellä. Ehdotettujen pakettien avulla pyritään minimoimaan kilpailun 
vääristymistä EU:n satamien välillä ja lisäämään investointien avoimuutta. Kumpikin 
satamapaketti hylättiin Euroopan parlamentin täysistunnoissa. Edistystä on saavutettu vain 
vähän huolimatta komission vuosina 2007 ja 2009 antamista lupauksista esittää ehdotus 
satamille myönnettävää valtiontukea koskevista suuntaviivoista. 
 
Valtiontukeen liittyvä vastuualue siirrettiin vuonna 2010 liikenteen ja liikkumisen 
pääosastolta kilpailun pääosastolle. Tämän jälkeen kilpailun pääosasto ilmoitti 
käynnistävänsä satamien julkista rahoitusta koskevan tutkimuksen, jonka tuloksien 
perusteella oli tarkoitus määritellä asianmukaiset toimenpiteet, kuten valtiontukea 
koskevat suuntaviivat. Komission jäsen Kallas ilmoitti syyskuussa 2011 (vertaa Euroopan 
komission lehdistötiedote IP/11/1009) aikovansa esittää vuonna 2013 toimenpidepaketin, 
joka koostuu (1) satamien hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi toteutettaville toimille 
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myönnettävästä tuesta, (2) ehdotuksista, joilla parannetaan satamien rahoituksen 
avoimuutta ja (3) ehdotuksista satamien palveluja koskeviksi toimenpiteiksi.  
 
Kysymys siitä, voivatko jäsenvaltiot rahoittaa tai olisiko niiden rahoitettava satamien 
infrastruktuuria, riippuu täysin niiden liikenne- ja talouspolitiikasta sekä siitä, miten niiden 
satamien toiminta on organisoitu. Jos satamat kuuluvat julkishallinnon alaisuuteen, valtion 
rahoitusosuus on sataprosenttinen eikä se tavoittele muita etuja kuin sataman 
mahdollisesti aiheuttamia myönteisiä vaikutuksia. Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
satamat kuuluvat osana yksityiseen sektoriin eivätkä julkishallinnon alaisuuteen. 
Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksella ei ole satamien sääntelystä vastaavaa port 
regulator -elintä, vaan yksityinen sektori hoitaa kyseistä tehtävää. Tästä syystä 
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei yleensä investoi satamiin. 
 
Satamien infrastruktuurin rahoitukseen liittyvät muutokset  
 
Erityisesti konttikauppa on vaikuttanut kuluneiden viidentoista vuoden ajan edistävästi 
satamien ja terminaalien kapasiteetin laajentamiseen. Satamien infrastruktuuriin on 
investoitu runsaasti, kun otetaan huomioon satamien välisen kilpailun muuttuminen, millä 
on entistä suurempi alueellinen ulottuvuus satamien pyrkiessä vahvaan asemaan tietyllä 
alueella ja tekemään yhteistyötä muiden satamien tai sisämaassa sijaitsevien kohteiden 
kanssa. Erityisesti konttiliikenteen yhteydessä on kehitetty erilaisia verkostoja, jotka 
muodostuvat keskenään kilpailevista EU:n satamista. Satamien ja satama-alueiden välinen 
kilpailu unionissa on myös kiristymässä muilla rahtiliikenteen aloilla. EU:n pohjoisten ja 
eteläisten satamien välinen erotteleminen on jossakin määrin aikansa elänyttä, koska ne 
kuuluvat toisinaan samaan satamaverkostoon, mutta eroja syntyy kuitenkin edelleen 
rahtipalvelujen tuottamiseen nähden, koska niitä tuotetaan enemmän EU:n luoteisosan 
satamissa.  
 
Tästä kehityssuuntauksesta seuraa, että satamaviranomaisten rooli on muuttumassa. 
Satamaviranomaisten tulevaa roolia, joka viranomaisten on täytettävä perinteisten 
tehtäviensä ja velvoitteidensa lisäksi, voisi kuvailla satama-alueen ja sisämaan välisten 
erinomaisten yhteyksien kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi monenlaisten intermodaalisten 
liikennejärjestelmien välityksellä sekä liike-elämän prosessien helpottamiseksi niihin 
liittyvien sidosryhmien kannalta.  
 
Satamaviranomaisten päärooli on muuttunut logistiikkaketjujen sääntelijästä niiden 
helpottajaksi siten, että   
 
(1) optimoidaan satamien prosesseja ja infrastruktuuria 
(2) toimitaan keskeisessä asemassa perustettaessa kaikkien sidosryhmien kanssa 

foorumeja, joilla tarkastellaan logistiikkaan liittyvään suorituskykyyn vaikuttavia 
asioita  

(3) edistetään ja tuetaan tehokasta intermodaalista liikennejärjestelmää  
(4) kehitetään strategisia suhteita sisämaan kanssa.  
 
Eri jäsenvaltioita analysoidaan erillään tässä tutkimuksessa, mikä osoittaa, että niiden 
satamapolitiikkojen välillä on lukuisia eroavuuksia. Mainittakoon esimerkiksi, että 
 
 Sloveniassa noudatetaan keskitettyä ja valtion valvomaa satamapolitiikkaa 
 Yhdistyneen kuningaskunnan satamajärjestelmä on täysin yksityistetty 
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 monien muiden EU:n valtioiden satamat noudattavat niin sanottua satamaisäntämallia 
(landlord ports). 

 
Tästä seuraa, että satamien infrastruktuurille myönnetty rahoitus vaihtelee merkittävästi 
valtiosta toiseen. Sloveniassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa satamille ei myönnetä 
valtiontukea johtuen tavasta, jolla niiden toimintaa on organisoitu, kun taas 
tapaustutkimukset osoittavat, että satamaviranomaisille on myönnetty valtiontukea 
kaikissa muissa valtioissa.  
 
Satamapolitiikkaan ja EU:n satamien rahoitukseen liittyvänä yleisenä suuntauksena on 
(hidas) siirtyminen kohti yksityisen sektorin laajempaa osallistumista. Tämä tarkoittaa, että 
satamaviranomaisia pyydetään entistä enemmän osallistumaan satamien infrastruktuuriin 
tehtäviin investointeihin eikä kyseinen jäsenvaltio enää ole johtoasemassa rajoitettujen 
investointitalousarvioiden vuoksi. Suuntaus on havaittavissa kaikissa valtioissa. Esimerkiksi 
Saksassa ja Ranskassa uudistetaan parhaillaan satamapolitiikkaa, kun taas Italiassa ja 
Espanjassa uudistustoimia toteutettiin jo viime vuosisadan lopussa. 
 
Satamille myönnettyä julkista rahoitusta ei käytännössä usein luokitella 
valtiontueksi 
 
Satamien infrastruktuurille – sekä perusinfrastruktuurille että terminaalien infrastruktuurille 
– on myönnetty hyvin yleisesti julkista rahoitusta EU:ssa kuluneiden kymmenen vuoden 
aikana. Kilpailukyvyn ylläpitäminen ja markkinaosuuksien houkutteleminen edellyttävät 
usein jatkuvaa investointia satamien infrastruktuuriin. Kuten aiemmin mainittiin, rahoitus 
vaihtelee monella tavoin EU:n jäsenvaltiosta toiseen riippuen muun muassa sataman 
oikeudellisesta muodosta.  
 
EU:n eteläisissä valtioissa keskeiset hallintoelimet osallistuvat toisinaan satamien 
infrastruktuurin rahoittamiseen esimerkiksi pankkilainoja takaavina kumppaneina. Italiassa 
satamien toimintaa rahoittavien järjestöjen välinen roolijako ei vielä ole täysin vakiintunut, 
vaikka uusia alueellisia satamia perustettiin vuonna 2010. Syynä on, ettei ole määritelty 
selvästi satamien eri infrastruktuureja, jotka eivät kuulu perusinfrastruktuuriin. 
Samanaikaisesti EU:n pohjoisissa valtioissa tilanne on se, että eri hallintoelimet voivat 
osallistua valtiontuen myöntämiseen. Ranskassa ja Alankomaissa kansalliset hallitukset 
ovat johtavassa asemassa, kun taas liittovaltiot ja/tai kunnat ovat tärkeässä asemassa 
Saksassa ja Belgiassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa hallitus ei kuitenkaan ole 
tärkeässä asemassa, koska Yhdistyneen kuningaskunnan suuriin satamiin tehtävät 
taloudelliset investoinnit eivät kuulu sen vastuualueisiin. Kaikkien investointien on oltava 
peräisin yksityisiltä satamien omistajilta ja/tai – paljon vähäisemmässä määrin – itse oman 
toimintansa rahoittavilta ja sijoitusyhtiöinä toimivilta trust ports -satamilta (pääasiassa 
satamakanaviin ja vesiväylien ylläpitoon nähden).  
 
EU:n pohjoisten ja eteläisten satamien väliset organisaatioon ja rahoitukseen liittyvät erot 
eivät vaikuta siihen, miten valtiontukea tarkastellaan SEUT:n 107 artiklassa, joka on aina 
ohjaava säännös. 
 
Tässä tutkimuksessa tarkastellut valtiontuen myöntämistä koskevat tapaukset osoittavat, 
että 107 artiklan 2 ja 3 kohdan perusteella ei aina ole mahdollista lisätä avoimuutta. 
Satamien infrastruktuurille myönnettävä julkinen rahoitus saattaisi nimittäin vääristää (tai 
uhata vääristää) satamien ja logistiikkayrityksien kilpailua EU:ssa. Tarkastuksen kohteena 
olleissa yhdeksässä EU:n jäsenvaltiossa tarkasteltiin ainakin kymmentä valtiotuen 
myöntämistapausta kuluneiden 10 vuoden aikana.  
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Komission lopullisen päätöksen mukaan missään tapauksessa ei ilmennyt vastustusta, 
jolloin minkään tapauksen tarkastelun yhteydessä ei katsottu, että julkinen rahoitus oli 
yhteismarkkinoille soveltumatonta valtiontukea.  
 
Ventspilsin tapaus on erityisen mielenkiintoinen. Vaikuttaa siltä, että komissio on 
omaksunut erilaisen lähestymistavan satamaviranomaisiin nähden katsoessaan, että 
satamat ovat "yrityksiä". Tämä tarkoittaa pohjimmiltaan, että kaikista satamiin liittyvistä 
julkisista investointisuunnitelmista on ilmoitettava komissiolle. 
 
On tehtävä lainsäädäntöaloite 107 artiklan ja erityisesti sen 2 ja 3 kohdan tulkinnan 
avoimuuden lisäämiseksi. Satamille myönnettävää valtiontukea koskevat suuntaviivat 
vaikuttavat tarkoituksenmukaisimmalta vastaukselta. 
 
Todettakoon lopuksi, että huolimatta EU:n vuosien varrella toteuttamista toimista satamille 
myönnettävän valtiontuen valvontaa koskevien erityisten suuntaviivojen laatimiseksi, tällä 
hetkellä suuntaviivoja ei ole olemassa. Vaikuttaa siltä, että asia herättää erimielisyyttä 
komissiossa, vaikka komission jäsen Kallas ilmoitti vuonna 2011 aikovansa esittää 
vuonna 2013 toimenpidepaketin, johon sisältyy toimia byrokratian vähentämiseksi 
satamissa ja satamien rahoitusta koskevan avoimuuden parantamiseksi sekä satamien 
palveluja koskevia toimia. Näin ollen SEUT:n 107 artiklaa pidetään tällä hetkellä perustana, 
jonka mukaan määritellään, voidaanko valtiontuen myöntäminen satamille hyväksyä. 
Käytännössä 2 ja 3 kohdat ovat tulkinnanvaraisia. 
 
Vastaukset kolmeen keskeiseen kysymykseen 
 
Tämä päätelmä mielessä pitäen voidaan vastata tutkimuksen seuraaviin keskeisiin 
kysymyksiin: 
 
(1) Liittyykö unionin satamien infrastruktuuria ja/tai suprastruktuuria varten 

myönnettävän valtiontuen valvontaa koskeviin sääntöihin ongelmia?  
Vastaus: Kyllä, siltä vaikuttaa, erityisesti avoimuuteen liittyen. Julkisten 
rahoitusjärjestelmien hyödyntäminen voisi nykyisessä tilanteessa johtaa 
epäavoimuuteen sidosryhmiin nähden, mikä voisi vuorostaan antaa aihetta 
epäoikeudenmukaista etua koskevalle käsitykselle, vaikka se ei pitäisikään 
paikkaansa.  

 
(2) Jos ongelmia on, onko tarpeen tarkistaa valvontaa koskevia sääntöjä tai laatia 

suuntaviivoja asianmukaisten sääntöjen käyttöön ottamiseksi?  
Vastaus: Kyllä, on toivottavaa, että saavutetaan ratkaisu satamille myönnettävää 
valtiontukea koskevien suuntaviivojen muodossa. Konsulttien mielestä on parempi 
laatia suuntaviivoja kuin luoda institutionaalinen kehys. Unionin satama-ala on hyvin 
monimuotoinen, mikä tuottaa lisäarvoa EU:lle. Tästä syystä alaa on ylläpidettävä, 
mutta kaikille soveltuva lähestymistapa unionin satamapolitiikkaan ei ole käytännössä 
toteutettavissa. Jäsenvaltioissa on edelleen voitava toteuttaa erityisiä aloitteita 
satama-alan tukemiseksi, kunhan ne ovat sisämarkkinoita koskevien sääntöjen 
mukaisia. Institutionaalisen kehyksen muodossa laadittavat tiukat säännökset voivat 
haitata unionin satamien kilpailukykyä ja lisätä politiikkojen joustamattomuutta. 
Seuraavien periaatteiden on oltava keskeisessä asemassa kaikissa tulevissa unionin 
aloitteissa: (1) oikeusvarmuus, (2) yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja (3) avoin 
pääsy markkinoille. 
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(3) Onko olemassa muita vaihtoehtoja, joilla olisi mahdollista parantaa unionin 
kilpailupolitiikan johdonmukaisuutta ja tehokkuutta satamien infrastruktuurin ja/tai 
suprastruktuurin rahoitukseen liittyen?  
Vastaus: luultavasti ei. Tutkimuksen laatijat pitävät parhaana vaihtoehtona 
sellaisten suuntaviivojen laatimista, joilla olisi mahdollista parantaa unionin satama- 
ja kilpailupolitiikan johdonmukaisuutta, avoimuutta ja tehokkuutta satamien 
infrastruktuurin ja/tai suprastruktuurin rahoitukseen liittyen. Suuntaviivat ovat 
infrastruktuurimaksuihin perustuvaa kehystä parempi vaihtoehto, koska sen 
täytäntöönpano kestäisi kauemmin ja se olisi käytännössä joustamattomampi. 
Suuntaviivojen laatiminen on parempi vaihtoehto myös siitä syystä, että EU:n 
satama-alaa säännellään monimuotoisella ja monimutkaisella lainsäädäntökehyksellä, 
minkä vuoksi jäsenvaltioita ei ole helppo saada hyväksymään uutta ensisijaista 
lainsäädäntöä. 

 
Edellä mainittu huomioon ottaen Euroopan parlamentille suositellaan ensisijaisesti 
yhteisten suuntaviivojen laatimista, jotka koskevat seuraaville aloille Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa myönnettävää rahoitusta: 
 
 kulkuyhteydet satamiin ja perusinfrastruktuuri 
 terminaaleihin liittyvä infrastruktuuri 
 suprastruktuuri ja materiaalien käsittely. 
 
Euroopan parlamentin tarkastellessa aloitetta, joka liittyy yhteisten suuntaviivojen 
laatimiseen satamien infra- ja suprastruktuuria varten myönnettävästä rahoituksesta ja 
valtiontuesta, olisi myös otettava huomioon 
 
 rahoituksen avoimuudesta annetun direktiivin soveltamisen laajentaminen koskemaan 

kaikkia EU:n suuria satamia  
 kaupallisille yrityksille myönnettävien toimilupien edellytykset 
 korvaukset (esimerkiksi ekologiset korvaukset). 
 
Satamaviranomaisten tilinpidon avoimuus on yhteisiä suuntaviivoja edistävä tekijä. Jos 
tilinpito ei ole avointa eli satamaviranomaisen julkiseen tehtävään liittyvää tilinpitoa ei 
erotella sen kaupallisiin tuloihin liittyvästä tilinpidosta, on mahdoton noudattaa valtiontukea 
koskevaa lähestymistapaa. 
 
Kysymykseen, joka koskee terminaaleihin liittyvälle infrastruktuurille myönnettävää julkista 
rahoitusta ja terminaalinpitäjän maksamina vuokrina aiheutuvia tuloja, saattaa liittyä 
kilpailun vääristymistä. Terminaaleihin liittyvää infrastruktuuria koskevien vuokrien 
(esimerkiksi laituripaikkojen vuokra) olisi katettava julkisen sidosryhmän (kansalliset, 
alueelliset tai paikalliset viranomaiset) investointikustannukset, mukaan lukien 
markkinasuuntautunut sijoituksen tuotto. Terminaalinpitäjien maksamat vuokrat näyttävät 
kuitenkin vaihtelevan jäsenvaltiosta toiseen. Sellaisten markkinoiden vastaisten terminaalin 
pitämistä koskevien toimilupien myöntäminen, jotka eivät kata investointikustannuksia 
eivätkä tuota vuokratuloja, saattaa johtaa kilpailun vääristymiseen yksittäisissä satamissa 
mutta myös satamien välillä. Toimilupiin liittyvät järjestelyt eivät sisälly tämän tutkimuksen 
alaan. 
 
Toinen asia, joka on tärkeä erityisesti Välimeren ja Mustanmeren valtioissa, on kilpailun 
vääristyminen EU:n satamien ja joidenkin kolmansien valtioiden satamien välillä. Vaikka 
107 artiklan määräyksiä sovelletaan ainoastaan sisämarkkinoilla – jolloin kolmannet valtiot 
suljetaan soveltamisalan ulkopuolelle – olisi aloitettava toimien toteuttaminen yhtäläisten 
toimintamahdollisuuksien takaamiseksi EU:n satamille ja joillekin kolmansien valtioiden 
satamille.  


