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ÖSSZEFOGLALÓ 

A megválaszolandó kutatási kérdések 
 
Az Európai Uniónak (EU) csaknem 1200 tengeri kikötője van 22 tagállamban [az Európai 
Bizottság 2006-os adata], és e tengeri kikötők mindenféle létesítményt biztosítanak 
áruberakodási és -kirakodási célokra. Ezek a létesítmények három kategóriába sorolhatók: 
(1) kikötői alapinfrastruktúra, (2) terminálhoz kapcsolódó infrastruktúra és (3) kikötői 
felépítmények. Európa különféle kikötőiben mindhárom létesítménytípus terén folynak 
beruházások. A beruházásokat végezhetik állami szervek és/vagy magánszektorbeli 
szervezetek, de a tengeri kikötői infrastruktúra vagy felépítmény tekintetében adott 
támogatás torzíthatja az európai kikötők közötti versenyt (illetve versenytorzulással 
fenyegethet). 
 
Jelenleg nincsenek közös uniós iránymutatások a tengeri kikötők állami támogatásáról, így 
e tanulmány célja a következő főbb szakpolitikai kérdések vizsgálata és megválaszolása:  
 
(1) Vannak-e problémák az európai tengeri kikötői infrastruktúra és/vagy felépítmények 

tekintetében nyújtott állami támogatások felülvizsgálatára vonatkozó szabályokkal?  
(2) Amennyiben igen, szükség van-e iránymutatásokra? 
(3) Vagy vannak-e egyéb lehetőségek, amelyek javíthatnák az európai versenypolitika 

egységességét és eredményességét a tengeri kikötői infrastruktúra és/vagy 
felépítmények finanszírozását illetően? 

 
Az állami támogatás fogalmának meghatározása és a közös európai kikötői 
politikával kapcsolatos tapasztalatok 
 
Az állami támogatás fogalmának meghatározása az EK-Szerződés 87. cikkének (1) 
bekezdéséből ered, amelynek helyébe az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 107. cikke lépett [EU, 2008] A 107. cikk három bekezdésből áll. Az első határozza 
meg az „összeegyeztethetetlen állami támogatás” fogalmát; a második bekezdés 
rendelkezik az összeegyeztethetetlenségi kritérium alóli jogszabályi kivételekről; a 
harmadik pedig az ugyanezen kritérium alóli, mérlegelésen alapuló mentesítés eseteiről 
rendelkezik. A cikk így szól: 
 
(1) Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a 

tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, 
amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben 
részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a 
tagállamok közötti kereskedelmet. 

(2) A belső piaccal összeegyeztethető: 
a) a magánszemély fogyasztóknak nyújtott szociális jellegű támogatás, feltéve, hogy 
azt a termék származásán alapuló megkülönböztetés nélkül nyújtják;  
b) a természeti csapások vagy más rendkívüli események által okozott károk 
helyreállítására nyújtott támogatás;  
c) a Németországi Szövetségi Köztársaság Németország felosztása által érintett egyes 
területei gazdaságának nyújtott támogatás, amennyiben a támogatásra a felosztásból 
eredő gazdasági hátrányok ellensúlyozásához szükség van. Öt évvel a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépését követően e pontot a Tanács a Bizottság javaslata alapján 
elfogadott határozattal hatályon kívül helyezheti. 
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(3) A belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető: 
a) az olyan térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatás, ahol 
rendkívül alacsony az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság, valamint a 
349. cikkben említett térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott 
támogatás, ezek strukturális, gazdasági és társadalmi helyzetére tekintettel; 
b) valamely közös európai érdeket szolgáló fontos projekt megvalósításának 
előmozdítására vagy egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar 
megszüntetésére nyújtott támogatás; 
c) az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító 
támogatás, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a 
kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben; 
d) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás, ha az az 
Unión belüli kereskedelmi és versenyfeltételeket nem befolyásolja a közös érdekkel 
ellentétes mértékben; 
e) a támogatás olyan egyéb fajtái, amelyeket a Tanács a Bizottság javaslata alapján 
hozott határozatával határoz meg. 

 
Az első albekezdésben hivatkoznak a „vállalkozásokra”: Az Európai Bíróság kialakult 
ítélkezési gyakorlata szerint a „vállalkozás” fogalma „minden gazdasági jellegű, az adott 
piacon termékek vagy szolgáltatásokat felkínálásával jellemzett tevékenységet folytató 
jogalanyra kiterjed, függetlenül annak jogállásától és finanszírozási módjától.” 
 
A 107. cikk valójában öt kritériumot határoz meg, amelyek mindegyikének teljesülnie kell 
ahhoz, hogy az állami támogatás összeegyeztethetetlen legyen:  
 
(1) a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott támogatás 

(ideértve például a sorsolásos alapon történő szétosztást és az európai 
pénzeszközöket);  

(2) az a kedvezményezett számára előnyt biztosít;  
(3) bizonyos vállalkozásokat vagy bizonyos termékek előállítását előnyben részesíti (azaz 

szelektív természetű);  
(4) a versenyt torzítja vagy annak torzítására képes;  
(5) amennyiben a tevékenység a tagállamok közötti kereskedelmet érinti, a támogatás 

képes a kereskedelem befolyásolására.  
 
A 107. cikk előírja, hogy a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által nyújtott 
olyan támogatás, amely torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget. Mindazonáltal az állami 
támogatás elfogadható lehet, ha az a 107. cikk második és harmadik albekezdésével 
összeegyeztethetőnek minősül. Több állami támogatási ügy bizottsági felülvizsgálata jelzi, 
hogy a második és harmadik bekezdés felhasználásával az értelmezés rugalmas lehet. Ez a 
verseny torzulását eredményezheti, és a kikötők és/vagy egy kikötőn belül az üzemeltetők 
között egyenlőtlen versenyhelyzetet teremthet. A közös iránymutatások lehetővé tennék 
legalábbis az átláthatóbb közfinanszírozási keretet az Unióban mindenütt. 
 
Az elmúlt húsz évben – a közkeletűen az I. (2001-es) és II. (2004-es) kikötői csomagnak 
nevezett intézkedéscsomaggal – a Bizottság sikertelenül próbálkozott meg a belső piaci 
szabályokat a kikötői ágazatban végrehajtó másodlagos jogszabályok bevezetésével. A 
javasolt csomagok célja az uniós tengeri kikötők közötti versenytorzulás minimumra 
szorítása és a beruházások átláthatóságának megteremtése volt. Mindkét kikötői csomagot 
az Európai Parlament plenáris ülése utasította el. Nem történt jelentős előrelépés a 
Bizottság azon 2007-es és 2009-es ígéretei ellenére sem, miszerint javaslatot nyújt be a 
tengeri kikötők állami támogatásáról szóló iránymutatásokra. 
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Az állami támogatással kapcsolatos feladatokat 2010-ben a Közlekedési Főigazgatóságról a 
Versenypolitikai Főigazgatóságra ruházták át. A Versenypolitikai Főigazgatóság 
bejelentette, hogy vizsgálatot indít a tengeri kikötők állami támogatásáról, és ezek 
eredményei képezik majd a megfelelő lépések – úgy mint az állami támogatási 
iránymutatások elkészítése – meghatározásának alapját. Kallas biztos 2011 
szeptemberében bejelentette [vö. az EB IP/11/1009 sz. sajtóközleményével] azon 
szándékát, hogy 2013-ban előterjeszti az alábbiakból álló intézkedéscsomagot: (1) a 
kikötői adminisztratív terhek csökkentését segítő intézkedések támogatása; (2) javaslatok 
a kikötőfinanszírozás átláthatóságának javítására; és (3) javaslatok a kikötői 
szolgáltatásokra vonatkozó intézkedésekre.  
 
Abban a kérdésben, hogy a tagállamoknak lehet és kell-e a kikötői infrastruktúrákat 
finanszírozniuk, teljes egészében közlekedési és gazdaságpolitikájuk, valamint tengeri 
kikötőik szervezete az irányadó. Ha a kikötők állami tulajdonban vannak, a kormányzat 
100%-os finanszírozást fog nyújtani és nem fog semmiféle megtérülésre törekedni azokon 
a kedvező hatásokon túl, amelyeket a kikötő generálni képes. Az Egyesült Királyságban a 
kikötők magánkézben vannak és nem tartoznak az állami szférába. Az Egyesült Királyság 
kormányának nincs kikötői szabályozó hatósága, ezt a feladatot a magánszektorra bízza. 
Ezért az Egyesült Királyság kormánya rendszerint kikötői beruházásokat sem végez. 
 
A tengeri kikötői infrastruktúra finanszírozásának változásai  
 
Az elmúlt tizenöt év során a konténerkereskedelem külön hajtóerő volt a kikötői és 
terminálkapacitás bővítésében. Jelentős beruházásokra került sor a kikötői infrastruktúra 
terén a kikötők közötti versenyviszonyok változása fényében, amit egyre inkább regionális 
vonatkozások jellemeznek, ahogy a kikötők vizsgálják a többi kikötővel és a szárazföldi 
létesítményekkel folytatott együttműködés lehetőségét. Különösen a konténeres szállítás 
terén tapasztalható az európai kikötők egymással versengő különböző hálózatainak 
kialakulása. Az európai kikötők és kikötői régiók közötti verseny más teherszállítási 
ágazatokban is egyre élesebb. Az észak- és dél-európai tengeri kikötők közötti 
különbségtétel kissé idejétmúlt, mivel ezek gyakorta tartoznak ugyanabba a 
kikötőhálózatba, de még mindig mutatkozik eltérés a teherforgalomban, ami az Unió 
északkeleti kikötőiben magasabb.  
 
E fejlemények következtében a kikötői hatóságok szerepe is változóban van. E hatóságok 
jövőbeni szerepe – hagyományos feladataikon és kötelezettségeiken túl – leírható akként 
is, hogy különféle intermodális szállítási rendszerek közvetítésével kialakítják és ápolják a 
kikötői terület és a szárazföld közötti kiváló kapcsolódást, és megkönnyítik ügyfeleik üzleti 
folyamatait.  
 
A kikötői hatóságok szerepe következőképpen tevődött át a szabályozásról a logisztikai 
láncok támogatására:   
 
(1) a kikötői folyamatok és infrastruktúra optimalizálása; 
(2) központi szerep beöltése az összes érdekelt egy platformba tömörítésében a 

logisztikai teljesítményt érintő problémák megoldása érdekében;  
(3) az eredményes intermodális szállítási rendszer előmozdítása és fenntartása;  
(4) a szárazfölddel stratégiai kapcsolatok kialakítása.  
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A tanulmány külön elemzi az egyes tagállamokat, ami megmutatja a közöttük a tengeri 
kikötői politikák tekintetében fennálló számos eltérést. Lássunk erre csak néhány példát: 
 
 Szlovénia központosította és állami ellenőrzés alá vonta a tengeri kikötői politikát. 
 Az Egyesült Királyság a kikötői rendszert teljes egészében privatizálta. 
 Sok más uniós országban a tengeri kikötők a szabályozási feladatok kivételével 

minden más funkciót kiszervező gazdakikötők. 
 
Ezért a kikötői infrastruktúra finanszírozása országonként jelentősen eltérő. Szlovéniában 
és az Egyesült Királyságban a kikötők szervezése következtében állami támogatás nincsen, 
miközben minden más országban vannak olyan ügyek, amikor a kikötői hatóságok állami 
támogatást kaptak.  
 
A kikötői politikák és az uniós tengeri kikötők finanszírozásának általános irányvonala 
(lassan) a magánszektor nagyobb mértékű bevonása irányába mozdul elő. Ez annyit jelent, 
hogy a kikötői hatóságokat egyre nagyobb mértékben kérik fel a megvalósítandó kikötői 
infrastrukturális beruházás részbeni finanszírozására, mindeközben az állam – a korlátozott 
beruházási költségvetések miatt – már nem visz vezető szerepet. Ez a tendencia minden 
országban megfigyelhető. Németországban és Franciaországban például a kikötői politika 
reformja most zajlik, míg Olaszországban és Spanyolországban ez a reform már az előző 
század végén lezajlott. 
 
A tengeri kikötők állami finanszírozását a gyakorlatban gyakran nem minősítik 
állami támogatásnak 
 
Az elmúlt téz évben a tengeri kikötők állami finanszírozása – mind az alapinfrastruktúra, 
mind pedig a terminálinfrastruktúra tekintetében – igen általános volt az Unióban. A 
verseny és piaci részesedés bevonzása érdekében gyakorta szükség van a tengeri 
kikötőkben a folyamatos infrastrukturális beruházásokra. Amint azt említettük, számos 
finanszírozási eltérés mutatkozik a tagállamok között, egyebek mellett a tengeri kikötők 
jogi formájától is függően.  
 
Az Unió déli országaiban a központi kormányzati szervezetek néha szerepet vállalnak a 
tengeri kikötők infrastrukturális finanszírozásában, pl. a bankhitelekért garanciát vállaló 
partnerként. Olaszországban nem teljesen rögzült a szervezetek kikötők finanszírozásában 
betöltött szerepe, noha 2010-ben új regionális kikötők létesültek. Ennek oka, hogy nincs 
egyértelmű meghatározás az alapinfrastruktúra részét nem képező különféle kikötői 
infrastruktúrák tekintetében. Mindeközben az Unió északi országaiban különböző 
kormányzati szervezetek is szerepet kaphatnak az állami támogatásban. Franciaországban 
és Hollandiában a nemzeti kormányok vezető szerepet töltenek be, míg Németországban és 
Belgiumban a főszerep a szövetségi államoké és/vagy az önkormányzatoké. Az Egyesült 
Királyságban azonban a kormányzat nem kap jelentős szerepet, mivel nem felel a nagy 
egyesült királyságbeli kikötők semmiféle pénzügyi beruházásáért. Valamennyi beruházást a 
kikötő magánszektorbeli tulajdonosainak és/vagy kisebb mértékben az önfinanszírozó 
kikötőknek kell végezniük (főként a behajózási csatornák és a vízi utak karbantartása 
tekintetében).  
 
Az északi és déli uniós kikötők közötti szervezeti és pénzügyi különbségek nem 
befolyásolják az állami támogatás EUMSZ 107. cikke alapján történő megítélését, amely 
minden esetben az irányadó jogszabályhely. 
 
A tanulmányban vizsgált állami támogatási ügyek azt mutatják, hogy nem minden esetben 
vezet nagyobb átláthatóságra, ha a 107. cikk második és harmadik albekezdésére 
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hivatkoznak. A tengeri kikötői infrastruktúrák közfinanszírozása ténylegesen képes az uniós 
kikötők és logisztikai vállalatok közötti verseny torzítására. A kilenc vizsgált uniós 
tagállamban az elmúlt tíz év alatt legalább tíz állami támogatási esetet vizsgáltak.  
 
A Bizottság végleges döntése valamennyi esetben az volt, hogy nem emelt kifogást, így egy 
eset vizsgálata során sem nyert megállapítást az, hogy az állami finanszírozás 
összeegyeztethetetlen állami támogatás volt.  
 
A Ventspils-ügy különösen érdekes. Úgy tűnik, hogy a Bizottság eltérő álláspontot alakított 
ki a kikötői hatóságokkal kapcsolatban azáltal, hogy azokat vállalkozásként kezelte. Ez 
lényegében magával vonja, hogy a kikötői állami beruházásokat a Bizottsághoz be kell 
jelenteni. 
 
Jogalkotási kezdeményezésre van szükség a 107. cikk – és különösen annak második és 
harmadik albekezdése – értelmezésének átláthatóbbá tétele érdekében. A legmegfelelőbb 
válaszlépésnek a kikötői állami támogatásra vonatkozó iránymutatás tűnik. 
 
Következtetésként levonható, hogy a külön a tengeri szállítási ágazatra vonatkozó 
iránymutatások megalkotására az évek során tett különféle uniós kísérletek ellenére 
jelenleg egyetlen ilyen iránymutatás sem létezik. A Bizottság a kérdésben megosztottnak 
tűnik, noha 2011-ben Kallas biztos bejelentette, hogy 2013-ban intézkedéscsomagot kíván 
kiadni, beleértve a kikötői bürokrácia csökkentését, a kikötőfinanszírozás átláthatóságának 
javítását és a kikötői szolgáltatásokra vonatkozó intézkedéseket is. Ezért jelenleg az EUMSZ 
107. cikke minősül kiindulási alapnak e tengeri kikötők állami támogatása 
elfogadhatóságának meghatározásakor. A gyakorlatban a második és a harmadik 
albekezdés bizonyos teret enged az értelmezésnek. 
 
A három fő szakpolitikai kérdés megválaszolása 
 
E következtetést szem előtt tartva a következő főbb kutatási kérdések válaszolhatóak meg: 
 
(1) Vannak-e problémák az európai tengeri kikötői infrastruktúra és/vagy felépítmények 

tekintetében nyújtott állami támogatások felülvizsgálatára vonatkozó szabályokkal? 
Válasz: Igen, úgy tűnik, ez a helyzet, különösen az átláthatóságot illetően. Az állami 
finanszírozási rendszerek létezése jelenleg az érdekeltek felé átláthatatlanságot 
eredményezhet, ami viszont a tisztességtelen előny érzetét keltheti akkor is, ha 
ilyesmiről nincs szó.  

 
(2) Ha vannak problémák, módosítani kell-e a felülvizsgálatra vonatkozó szabályokat, 

vagy kell-e iránymutatást létrehozni a megfelelő szabályok lefektetéséhez?  
Válasz: Igen, kívánatos, hogy a problémákat a kikötőkre vonatkozó állami 
támogatási iránymutatás formájában oldják meg. A tanácsadók véleménye szerint 
helyesebb iránymutatást alkotni, mintsem egy intézményi keretet létrehozni. Az 
európai kikötői ágazat igen változatos, és ez hozzáadott értéket kínál az EU-nak. Ezért 
azt meg kell tartani, de az európai kikötők egy kaptafára történő kezelése a 
gyakorlatban nem megvalósítható. Tagállami szinten meg kell maradnia a kikötői 
ágazat támogatását célzó külön kezdeményezések lehetőségének, mindaddig, 
ameddig azok a belső piaci szabályokkal összeegyeztethetőek. Az intézményi keret 
formájában megjelenő szigorú szabályozás károsíthatja az európai tengeri kikötők 
versenyképességét, és rugalmatlanná teheti a szakpolitikákat. A következő elvek köré 
kell minden jövőbeni európai kezdeményezést felépíteni: (1) jogbiztonság, (2) 
egyenlő versenyfeltételek és (3) a piachoz való nyílt hozzáférés. 
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(3) Vagy vannak-e egyéb lehetőségek, amelyek javíthatnák az európai versenypolitika 
egységességét és eredményességét a tengeri kikötői infrastruktúra és/vagy 
felépítmények finanszírozását illetően?  
Válasz: Valószínűleg nincsenek. A szerzők véleménye szerint a legjobb megoldás 
az iránymutatás megalkotása annak érdekében, hogy a tengeri kikötői infrastruktúra 
és/vagy felépítmények finanszírozását illetően javítsák az európai kikötői és 
versenypolitika egységességét, átláthatóságát és eredményességét. Az 
infrastruktúráért történő díjfelszámítás keretrendszerével szemben előnyben 
részesítendők az iránymutatások, mivel az előbbinek a bevezetése hosszabb időt 
igényelne, a gyakorlatban pedig kevésbé rugalmas. Az iránymutatások azért is 
előnyben részesítendőek, mivel az uniós tengeri kikötői ágazatra sokféle és összetett 
jogalkotási keret vonatkozik, így nem lesz egyszerű új elsődleges jogszabály 
elfogadtatni a tagállamokkal. 

 
A fentieket figyelembe véve az Európai Parlament felé a fő ajánlás az, hogy határozzon 
meg közös iránymutatásokat az alábbiak uniós tagállamok általi finanszírozására: 
 
 kikötői hozzáférés és alapinfrastruktúra; 
 terminálhoz kapcsolódó infrastruktúra; 
 felépítmények és anyagmozgató létesítmények. 
 
Az Európai Parlament által a tengeri kikötői infrastruktúra és felépítmények 
közfinanszírozására és állami támogatására vonatkozó közös iránymutatásokra irányuló 
kezdeményezéssel kapcsolatban folytatott tanácskozásoknak a következőkre is ki kell 
terjedniük: 
 
 a pénzügyi átláthatósági irányelv kiterjesztése valamennyi jelentős uniós tengeri 

kikötőre;  
 a kereskedelmi vállalkozásoknak történő koncesszióadás feltételei; 
 kompenzációk (pl. ökológiai kompenzáció). 
 
A kikötői hatóságok elszámolásainak átláthatósága a közös iránymutatások létrejöttéhez 
szükséges tényező. Az elszámolások átláthatósága – azaz a kikötői hatóságok 
közfeladataihoz és kereskedelmi bevételeihez kapcsolódó elszámolások szétválasztása – 
nélkül nem lehetséges az állami támogatás értékelése. 
 
A terminálhoz kapcsolódó infrastruktúrák és bevételek terminálüzemeltető által fizetett 
bérleti díjak tekintetében történő közfinanszírozásának kérdése versenytorzulásra adhat 
alkalmat. A terminálhoz kapcsolódó infrastruktúrák (pl. kikötési helyek) bérleti és 
lízingdíjainak fedezniük kell a (nemzeti, regionális vagy helyi) közszereplő beruházási 
költségeit, beleértve a beruházás piacorientált megtérülését is. Mindazonáltal úgy tűnik, 
hogy tagállamonként eltérőek a terminálüzemeltetők által fizetett bérleti és lízingdíjak. A 
piaci viszonyoknak nem megfelelő, a beruházási költségeket nem fedező és bérleti díjat 
nem generáló terminálkoncessziók megkötése nem csak egy kikötőn belül, de kikötők 
között is versenytorzulást eredményezhet. A koncessziós megállapodások a tanulmány 
hatókörén kívül esnek. 
 
Egy másik, különösen a földközi-tengeri és a fekete-tengeri kikötőkben jelentős kérdés az 
uniós kikötők és egyes harmadik országbeli kikötők közötti verseny torzulása. Noha a 107. 
cikk rendelkezései csak a belső piacra érvényesek, kizárva a harmadik országokat, meg kell 
kezdődnie az uniós kikötők és egyes harmadik országbeli kikötők egyenlő 
versenyfeltételeinek előmozdítását célzó munkának is.  


