
 
 
 

EUROPOS SĄJUNGOS VIDAUS POLITIKOS GENERALINIS 
DIREKTORATAS 

B TEMINIS SKYRIUS: STRUKTŪRINĖ IR SANGLAUDOS POLITIKA 

 
TRANSPORTAS IR TURIZMAS 

 
 
 
 

VALSTYBĖS PAGALBA ES JŪRŲ UOSTAMS 
 
 
 

TYRIMAS 
 
 

Turinys 
 
Šiame tyrime nagrinėjamas ES valstybės pagalbos taisyklių taikymas 
investicijoms į jūrų uostų sektoriaus infrastruktūrą ir, atsižvelgiant į 
įvairius uostų veiklos organizavimo būdus, palyginami naujausi valstybės 
pagalbos šiaurėje ir pietuose esantiems ES jūrų uostams pavyzdžiai. 
Tyrimo išvadomis gali būti remiamasi ateityje diskutuojant dėl ES uostų 
politikos Transporto ir turizmo komitete. 

 
 
 
IP/B/TRAN/FWC/2010-006/Lot3/C1/SC1-2  2011 m. 
 
 
PE 460.079 LT 
 



Pateikti šį dokumentą paprašė Europos Parlamento Transporto ir turizmo komitetas. 
 
AUTORIAI 
 
Dr. Karel Vanroye, Buck Consultants International (BCI) 
Kees Verweij, Buck Consultants International (BCI) 
Rikkert de Kort, Buck Consultants International (BCI) 
Maja Koster, Buck Consultants International (BCI) 
Dr. Holger Kramer, Laivybos pramonės ir logistikos institutas (Institut für 
Seeverkehrswirtschaft and Logistik, ISL) 
Gilbert Meyer, Catram Consultants 
Delphine Dubreuil, Catram Consultants 
Géry Deffontaines, Catram Consultants 
 
ATSAKINGAS ADMINISTRATORIUS 
 
Piero Soave 
Europos Parlamentas 
Struktūrinės ir sanglaudos politikos teminis skyrius 
B-1047 Briuselis 
E. paštas poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
REDAKCINĖ PAGALBA 
 
Nora Revesz 
 
KALBŲ VERSIJOS 
 
Originalas: EN. 
Vertimai: DE, FR. 
 
APIE REDAKTORIŲ 
 
Norėdami susisiekti su Teminiu skyriumi arba užsisakyti jo mėnesinį informacinį biuletenį, 
rašykite adresu: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Rankraštis užbaigtas 2011 m. gruodžio mėn. 
Briuselis, © Europos Sąjunga, 2011 m. 
 
Šį dokumentą galima rasti internete adresu:  
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
TEISINĖS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS 
 
Už šiame dokumente išreikštas nuomones atsako tik autorius ir jos nebūtinai atitinka 
oficialią Europos Parlamento poziciją. 
 
Šį dokumentą leidžiama kopijuoti ir versti nekomerciniais tikslais, jeigu nurodomas šaltinis, 
o leidėjas iš anksto informuojamas ir jam nusiunčiama kopija. 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Valstybės pagalba ES jūrų uostams 
____________________________________________________________________________________________ 

SANTRAUKA 

Mokslinio tyrimo klausimai, į kuriuos reikia rasti atsakymą 
 
22 Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse yra beveik 1 200 jūrų uostų (Europos 
Komisija, 2006), kurie turi visų rūšių infrastruktūrą, reikalingą prekėms pakrauti ir iškrauti. 
Tai yra trijų rūšių infrastruktūra: 1) pagrindinė uosto infrastruktūra, 2) su terminalais 
susijusi infrastruktūra ir 3) antžeminės uosto dalies infrastruktūra. Skirtinguose Europos 
uostuose investuojama į visas šias tris infrastruktūros rūšis. Investuotojai gali būti viešieji ir 
(arba) privatūs subjektai, tačiau valstybės pagalba bet kurios rūšies jūrų uosto 
infrastruktūrai arba antžeminės jūrų uosto dalies infrastruktūrai gali iškraipyti konkurenciją 
(arba kelti konkurencijos iškraipymo pavojų) tarp Europos uostų. 
 
Šiuo metu nėra nustatyta bendrų ES gairių dėl valstybės pagalbos teikimo jūrų uostams, 
todėl šio tyrimo tikslas – išnagrinėti ir rasti atsakymus į šiuos pagrindinius politikos 
klausimus:  
 
1) ar susiduriama su kokiomis nors problemomis dėl pagal galiojančias taisykles Europos 

jūrų uostų infrastruktūrai ir (arba) antžeminės jūrų uostų dalies infrastruktūrai 
teikiamos valstybės pagalbos kontrolės?  

2) jeigu taip, ar tam reikalingos gairės? 
3) gal yra kokių nors kitokių priemonių, kurios padėtų padidinti Europos konkurencijos 

politikos nuoseklumą ir veiksmingumą skiriant lėšų jūrų uostų infrastruktūrai ir (arba) 
antžeminės jūrų uostų dalies infrastruktūrai? 

 
Valstybės pagalbos apibrėžtis ir su bendra Europos uostų politika susijusi patirtis 
 
Valstybės pagalbos sąvoka apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, kuri pakeista 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 107 straipsniu (ES, 2008), . 107 straipsnį 
sudaro trys dalys. 1 dalyje nustatyta „nesuderinamos“ valstybės pagalbos apibrėžtis; 
2 dalyje numatytos nesuderinamumo kriterijaus de jure išimtys; o 3 dalyje numatyti 
atvejai, kai nesuderinamumo kriterijaus išimtį galima taikyti savo nuožiūra. Straipsnyje 
teigiama: 
 
1) Išskyrus tuos atvejus, kai Sutartys nustato kitaip, valstybės narės arba iš jos 

valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras 
įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra 
nesuderinama su vidaus rinka, kai ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai. 

2) Vidaus rinkai neprieštarauja: 
a) socialinio pobūdžio pagalba individualiems vartotojams, jei ji yra teikiama 
nediskriminuojant atitinkamų gaminių dėl jų kilmės;  
b) pagalba gaivalinių nelaimių ar kitų ypatingų įvykių padarytai žalai atitaisyti;  
c) pagalba, teikiama tam tikrų Vokietijos Federacinės Respublikos regionų, patyrusių 
žalą dėl Vokietijos padalijimo, ūkiui, jei tokia pagalba reikalinga dėl padalijimo 
atsiradusiam ekonominiam atsilikimui kompensuoti. Po penkerių metų nuo Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali priimti šį punktą 
panaikinantį sprendimą. 

3) Vidaus rinkai neprieštaraujančia gali būti laikoma: 
a) pagalba, skirta regionų, kuriuose yra neįprastai žemas gyvenimo lygis arba didelis 
nedarbas, taip pat ir 349 straipsnyje nurodytų regionų, atsižvelgiant į jų struktūrinę, 
ekonominę ir socialinę padėtį, ekonominei plėtrai skatinti; 

 
3 



B teminis skyrius: struktūrinė ir sanglaudos politika 
____________________________________________________________________________________________ 

b) pagalba, skirta bendriems Europos interesams svarbių projektų vykdymui skatinti, 
arba kurios nors valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti; 
c) pagalba, skirta tam tikros ekonominės veiklos rūšių arba tam tikrų ekonomikos 
sričių plėtrai skatinti, jei ji netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram 
interesui; 
d) pagalba, skirta kultūrai remti ir paveldui išsaugoti, jei tokia pagalba prekybos 
sąlygų ir konkurencijos Sąjungoje nepaveikia taip, kad prieštarautų bendram 
interesui; 
e) kitos pagalbos rūšys, kurios gali būti nurodytos Tarybos sprendimuose, priimtuose 
remiantis Komisijos pasiūlymu. 

 
Šio išvardijimo 1 punkte pateikiama nuoroda į „įmones“. Pagal nusistovėjusią Europos 
Teisingumo Teismo praktiką „įmonė“ apibrėžiama kaip „bet koks subjektas, vykdantis 
ekonominę veiklą ir siūlantis prekes ir paslaugas, nepaisant jo teisinio statuso ir 
finansavimo būdo“. 
 
Iš esmės 107 straipsnyje apibrėžiami penki kriterijai, kuriuos atitinkanti valstybės pagalba 
laikoma nesuderinama:  
 
1) kai pagalbą suteikia valstybė narė arba ji suteikiama iš valstybinių išteklių (įskaitant, 

pvz., loterijų išmokas ir Europos fondų lėšas);   
2) kai valstybės pagalbos gavėjas įgyja pranašumą;  
3) kai valstybės pagalba yra naudinga tam tikroms komercinėms įmonėms arba tam 

tikrų prekių gamybai (t. y. atrankinio pobūdžio valstybės pagalba);  
4) kai valstybės pagalba iškraipo arba gali iškraipyti konkurenciją;  
5) kai pagalba gali daryti neigiamą poveikį prekybai, jeigu prekė arba paslauga 

parduodama valstybėse narėse.  
 
107 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, 
palaikydama tam tikras įmones, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra 
nesuderinama su vidaus rinka. Tačiau valstybės pagalba gali būti teikiama, jeigu ji atitinka 
107 straipsnio 2 ir 3 dalis. Kelios Komisijos persvarstytos valstybės pagalbos bylos rodo, 
kad, remiantis 107 straipsnio 2 ir 3 dalimis, galimas lankstus aiškinimas. Tai galėtų 
iškraipyti konkurenciją ir skirtinguose uostuose ir (arba) tarp ūkinės veiklos vykdytojų tame 
pačiame uoste sudaryti nevienodas veiklos sąlygas. Bendros gairės bent jau padėtų 
užtikrinti skaidresnę viešojo finansavimo tvarką visoje ES. 
 
Per pastaruosius dvidešimt metų Komisija nesėkmingai bandė nustatyti uostų sektoriaus 
vidaus rinkos taisykles įgyvendinančius antrinius teisės aktus, kurie plačiai žinomi kaip 
I uostų paketas (2001 m.) ir II uostų paketas (2004 m.). Pasiūlytais paketais buvo 
siekiama kuo labiau sumažinti konkurencijos tarp ES jūrų uostų iškraipymą ir užtikrinti 
skaidrų investavimą. Europos Parlamentas plenariniuose posėdžiuose atmetė abu uostų 
paketus. Nepaisant Komisijos 2007 m. ir 2009 m. duotų pažadų pateikti pasiūlymą dėl jūrų 
uostams skirtų valstybės pagalbos gairių, šioje srityje padaryta nedidelė pažanga. 
 
2010 m. Mobilumo ir transporto generaliniam direktoratui priklausiusios funkcijos, 
susijusios su valstybės pagalba, buvo perduotos Konkurencijos generaliniam direktoratui. 
Tuomet Konkurencijos generalinis direktoratas paskelbė apie pradėtą tyrimą dėl jūrų uostų 
viešojo finansavimo, kurio rezultatais būtų remiamasi nustatant tinkamas priemones, pvz., 
valstybės pagalbos gaires. 2011 m. rugsėjo mėn. Komisijos narys S. Kallas pranešė (plg. 
EK spaudos pranešimą IP/11/1009) apie savo ketinimą 2013 m. pateikti priemonių paketą, 
kurį sudarytų: 1) paramos priemonės, padėsiančios sumažinti administracinę naštą 
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uostuose; 2) pasiūlymai, padėsiantys padidinti uostų finansavimo skaidrumą, ir 
3) pasiūlymai, susiję su priemonėmis dėl uostuose teikiamų paslaugų.  
 
Atsakymas į klausimą, ar valstybės narės galėtų arba turėtų finansuoti uostų infrastruktūrą, 
visiškai priklauso nuo jų transporto bei ekonomikos politikos ir jūrų uostų veiklos 
organizavimo. Kai uostas yra valstybės nuosavybės dalis, vyriausybė visiškai finansuoja 
uostą ir nesiekia pelno, ji siekia tik naudos, kurią galėtų atnešti uostas. Jungtinėje 
Karalystėje uostai priklauso privačiajam sektoriui ir jie nėra valstybės nuosavybė. Jungtinės 
Karalystės vyriausybė neturi uostų veiklos priežiūros institucijos, už uostų veiklą atsakingas 
privatusis sektorius. Taigi Jungtinės Karalystės vyriausybė įprastomis sąlygomis 
neinvestuos į uostus. 
 
Jūrų uostų infrastruktūros finansavimo pokyčiai 
 
Per pastaruosius penkiolika metų didžiausią įtaką padidėjusiems uostų ir terminalų 
pajėgumams turėjo konteinerių verslas. Dėl uostų konkurencinės kovos pokyčių į uostų 
infrastruktūrą daug investuojama ir šių investicijų svarba regionuose vis labiau didėja, nes 
uostai stengiasi įsitvirtinti regione ir siekia bendradarbiauti su kitais uostais arba atokiais 
rajonais. Konteinerių gabenimo srityje dėl tarpusavio konkurencijos ypač sparčiai buvo 
plėtojami skirtingi Europos uostų tinklai. Europos uostų ir uostų regionų konkurencija 
tampa intensyvesnė ir kituose krovinių vežimo sektoriuose. Šiaurės ir Pietų Europos jūrų 
uostų atskyrimas nebėra toks ryškus – kartais šie uostai priklauso tam pačiam uostų 
tinklui, tačiau vis dar skiriasi jų krovinių vežimo apimtys, kurios šiaurės vakarų ES uostuose 
yra didesnės.  
 
Dėl šių aplinkybių keičiasi uostų valdytojų atliekamas vaidmuo. Ateityje uostų valdytojams, 
be jau įprastų funkcijų ir pareigų, galėtų būti priskirta funkcija taikant įvairias įvairiarūšio 
transporto sistemas plėtoti ir palaikyti puikią uosto teritorijos ir atokių rajonų sąveiką ir 
palengvinti verslo procesus uostuose veiklą vykdantiems suinteresuotiesiems subjektams.  
 
Pagrindinis uostų valdytojų vaidmuo pasikeitė: dabar jie atlieka ne reguliavimo institucijos 
funkciją, o palengvina logistikos grandžių veikimą ir tai daro:   
 
1) kuo labiau gerindami uostų darbą ir jų infrastruktūrą; 
2) atlikdami pagrindinį vaidmenį kuriant praktinius darinius, kuriuose dalyvauja visi 

suinteresuotieji subjektai, taip siekdami išspręsti logistikos našumui kenkiančias 
problemas;  

3) skatindami ir palaikydami veiksmingą įvairiarūšę transporto sistemą;  
4) užmegzdami strateginius santykius su atokiais rajonais.  
 
Šiame tyrime valstybės narės analizuojamos atskirai, o tai leidžia parodyti, kad tarp jų jūrų 
uostų politikos yra daug skirtumų. Pateiksime kelis pavyzdžius: 
 
 Slovėnijoje įgyvendinama centralizuota ir valstybės kontroliuojama jūrų uostų politika; 
 Jungtinėje Karalystėje veikia visiškai privati uostų sistema; 
 daugumoje kitų ES šalių jūrų uostai priklauso savininkui. 
 
Taigi uostų infrastruktūros finansavimas kiekvienoje šalyje iš esmės skiriasi. Slovėnijoje ir 
Jungtinėje Karalystėje valstybės pagalbos klausimas nėra aktualus dėl jų uostų veiklos 
organizavimo būdo, o dėl visų kitų šalių pateikiama valstybės pagalbą gaunančių uostų 
valdytojų atvejo analizė.  
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Uostų politikoje ir ES jūrų uostų finansavimo srityje pastebima (laipsniška) vis aktyvesnio 
privačiojo sektoriaus dalyvavimo tendencija. Tai reiškia, jog vis dažniau uostų valdytojų 
prašoma prisidėti finansuojant dalį pageidaujamų uosto infrastruktūros investicijų, tuo 
tarpu valstybė narė dėl ribotų investicijoms skirtų lėšų praranda savo svarbų vaidmenį. Ši 
tendencija pastebima visose šalyse. Pavyzdžiui, Vokietijoje ir Prancūzijoje, uostų politika 
šiuo metu pertvarkoma, o Italijoje ir Ispanijoje ši pertvarka jau įvykdyta praėjusio amžiaus 
pabaigoje. 
 
Viešasis jūrų uostų finansavimas praktikoje dažnai nėra laikomas valstybės 
pagalba 
 
Per pastaruosius dešimt metų jūrų uostų viešasis finansavimas – tiek pagrindinės 
infrastruktūros, tiek terminalų infrastruktūros – tapo įprastu reiškiniu ES. Siekiant išlikti 
konkurencingiems ir užimti didesnę rinkos dalį, nuolatinės investicijos į jūrų uostų 
infrastruktūrą dažnai yra būtinos. Kaip minėta, visoje ES esama daug finansavimo, kuris, 
be kita ko, priklauso nuo jūrų uosto teisinio statuso, skirtumų.  
 
Pietinėse ES šalyse centrinės vyriausybės institucijos kartais atlieka tam tikrą vaidmenį 
finansuojant jūrų uosto infrastruktūrą, pvz., prisideda laiduojant banko paskolas. Italijoje 
funkcijų paskirstymas tarp organizacijų, finansuojančių uostus, nėra griežtai nustatytas, 
nors 2010 m. buvo sukurti nauji regioniniai uostai. Taip yra todėl, kad įvairios uosto 
infrastruktūros dalys, nepriklausančios pagrindinei infrastruktūrai, nėra aiškiai apibrėžtos. 
Tuo tarpu ES šiaurės šalyse valstybės pagalbą gali teikti skirtingos vyriausybės 
organizacijos. Prancūzijoje ir Nyderlanduose nacionalinė vyriausybė atlieka pagrindinį 
vaidmenį, o Vokietijoje ir Belgijoje pagrindinį vaidmenį atlieka federalinės žemės ir (arba) 
savivaldybės. Vis dėlto, Jungtinėje Karalystėje vyriausybės vaidmuo nėra svarbus, nes ji 
neatsakinga už jokias finansines investicijas į didžiuosius Jungtinės Karalystės jūrų uostus. 
Visas investicijas turi atlikti privatūs uosto savininkai ir (arba) – daug mažesne apimtimi –
patys save finansuojantys trestams priklausantys uostai (iš esmės tai yra investicijos, 
susijusios su galimybe naudotis kanalais ir vandens kelių priežiūra).  
 
Šiaurinių ir pietinių ES uostų veiklos organizavimo ir finansavimo skirtumai neturi įtakos 
valstybės pagalbos sampratai, kaip ji apibrėžta SESV, kuria visada reikia vadovautis kaip 
pagrindiniu teisės aktu, 107 straipsnyje. 
 
Šiame tyrime išnagrinėjus persvarstytas valstybės pagalbos bylas paaiškėjo, kad 
vadovavimasis 107 straipsnio 2 ir 3 dalimis ne visada padeda užtikrinti didesnį skaidrumą. 
Tiesą sakant, viešasis jūrų uosto infrastruktūros finansavimas galėtų iškraipyti konkurenciją 
tarp ES uostų ir logistikos įmonių (arba kelti tokios konkurencijos iškraipymo pavojų). 
Devyniose tyrime analizuojamose ES valstybėse narėse per pastaruosius 10 metų buvo iš 
naujo svarstyta ne mažiau kaip dešimt valstybės pagalbos bylų.  
 
Visose šiose bylose priimdama galutinį sprendimą Komisija nepareiškė jokių prieštaravimų, 
taigi, nė vienu atveju persvarstant šias bylas nebuvo padaryta išvada, kad viešasis 
finansavimas buvo nesuderinamas su valstybės pagalba.  
 
Ventspilio byla yra ypač įdomi. Atrodo, Komisija laikėsi kitokio požiūrio į uostų valdytojus, 
šiuo atveju prilygindama uostus „įmonėms“. Iš esmės tai reiškia, kad apie visus viešųjų 
investicijų į uostus planus reikia pranešti Komisijai. 
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Siekiant, kad 107 straipsnio, o ypač jo 2 ir 3 dalių, aiškinimas būtų skaidresnis, reikalinga 
teisėkūros iniciatyva. Atrodo, kad gairių dėl valstybės pagalbos uostams sukūrimas yra 
tinkamiausia priemonė. 
 
Apibendrinant galima padaryti išvadą, kad, nepaisant įvairių ES bandymų per daugybę 
metų parengti konkrečias gaires dėl valstybės pagalbos kontrolės jūrų uostų sektoriuje, 
tokių gairių iki šiol nėra. Atrodo, Komisija neturi vienos nuomonės šiuo klausimu, nors 
2011 m. Komisijos narys S. Kallas pranešė apie savo ketinimą 2013 m. pateikti pasiūlymų 
rinkinį, įskaitant pasiūlymus biurokratijai sumažinti, uostų finansavimo skaidrumui padidinti 
ir priemones dėl uostuose teikiamų paslaugų. Todėl SESV 107 straipsnis šiuo metu 
laikomas tuo pagrindu, kuriuo remiantis nustatoma, ar valstybės pagalba jūrų uostams gali 
būti teikiama. Kaip parodė praktika, taikant 107 straipsnio 2 ir 3 dalis esama didelės 
aiškinimo laisvės. 
 
Atsakymai į tris pagrindinius politikos klausimus 
 
Atsižvelgiant į šią išvadą, galima atsakyti į tris pagrindinius mokslinio tyrimo klausimus: 
 
1) Ar susiduriama su kokiomis nors problemomis dėl pagal galiojančias taisykles dėl 

Europos jūrų uostų infrastruktūrai ir (arba) antžeminės uostų dalies infrastruktūrai 
teikiamos valstybės pagalbos kontrolės? 
Atsakymas: taip, atrodo, kad problemų, ypač susijusių su skaidrumu, yra. Dėl šiuo 
metu galiojančios viešojo finansavimo tvarkos skaidrumas suinteresuotųjų subjektų 
atžvilgiu negalėtų būti užtikrinamas ir todėl tai būtų galima vertinti kaip nesąžiningą 
pranašumą, net jeigu taip iš tikrųjų nėra.  

 
2) Jeigu susiduriama su problemomis, ar siekiant nustatyti atitinkamas taisykles būtina 

pakeisti kontrolės taisykles arba parengti gaires? 
Atsakymas: taip, pageidautina parengti uostams skirtas valstybės pagalbos gaires. 
Konsultantų nuomone, užuot sukūrus institucinę struktūrą, geriau parengti gaires. 
Europos uostų sektorius yra labai skirtingas ir tai leidžia kurti pridėtinę vertę ES. Todėl 
uostų sektorių reikia išsaugoti, tačiau praktikoje neįmanoma įgyvendinti bendros 
visiems tinkamos Europos uostų politikos. Valstybės narės turi išsaugoti galimybes 
imtis konkrečių uostų sektoriaus rėmimo iniciatyvų, jeigu jos atitinka ES vidaus rinkos 
taisykles. Griežtas reguliavimas pasitelkiant institucinę struktūrą gali pakenkti Europos 
jūrų uostų konkurencingumui, o politika dėl to gali tapti nelanksti. Įgyvendinant bet 
kurią būsimą Europos iniciatyvą turi būti laikomasi: 1) teisinio tikrumo, 2) vienodų 
veiklos sąlygų sudarymo ir 3) atviro patekimo į rinką principų. 

 
3) Ar yra kokių nors kitokių priemonių, kurios padėtų padidinti Europos konkurencijos 

politikos nuoseklumą ir veiksmingumą skiriant lėšų jūrų uostų infrastruktūrai ir (arba) 
antžeminės uostų dalies infrastruktūrai? 
Atsakymas: tikėtina, kad ne. Tyrimo autorių nuomone, geriausias pasirinkimas – 
parengti gaires, kurios padėtų padidinti Europos uostų ir konkurencijos politikos 
nuoseklumą, skaidrumą ir veiksmingumą finansuojant jūrų uostų infrastruktūrą ir 
(arba) antžeminės jūrų uostų dalies infrastruktūrą. Pirmenybė teikiama gairėms, o ne 
infrastruktūros apmokestinimo sistemai, nes ji būtų ilgiau įgyvendinama ir ne tokia 
lanksti. Gairėms pirmenybė teikiama ir todėl, kad ES jūrų uostų sektoriuje galioja 
skirtingi ir sudėtingi teisės aktai, todėl valstybėms narėms būtų sunku įgyvendinti 
pirminius teisės aktus. 
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Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą informaciją, Europos Parlamentui iš esmės 
rekomenduojama parengti bendras viešojo finansavimo Europos Sąjungos valstybėse 
narėse gaires dėl: 
 
 patekimo į uostus ir pagrindinės infrastruktūros; 
 su terminalais susijusios infrastruktūros; 
 antžeminės jūrų uostų dalies infrastruktūros ir krovimo įrenginių. 
 
Svarstydamas iniciatyvą, susijusią su bendromis gairėmis dėl jūrų uostų infrastruktūros ir 
antžeminės jūrų uostų dalies infrastruktūros finansavimo ir valstybės pagalbos, Europos 
Parlamentas taip pat turėtų atsižvelgti į: 
 
 Finansinio skaidrumo direktyvos taikymo srities praplėtimą visiems pagrindiniams ES 

jūrų uostams;  
 lengvatų komercinėms įmonėms suteikimo sąlygas; 
 kompensacijas (pvz., ekologines kompensacijas). 
 
Uostų valdytojų sąskaitų skaidrumas yra svarbiausias veiksnys, kodėl reikia nustatyti 
bendras gaires. Jeigu sąskaitos nebus skaidrios, t. y. uostų valdytojų viešųjų funkcijų 
sąskaitos nebus atskirtos nuo jų komercinių pajamų, valstybės pagalbos taikymas taps 
neįmanomas. 
 
Su terminalais susijusios infrastruktūros viešojo finansavimo ir nuomos pajamų, gautų iš 
terminalo operatoriaus, klausimas gali būti nagrinėjamas kaip turintis įtakos konkurencijos 
iškraipymui. Nuomos ir išperkamosios nuomos įmokos už naudojimąsi su terminalais 
susijusia infrastruktūra (pvz., prieplaukomis) turėtų padengti viešojo suinteresuotojo 
subjekto (nacionalinių, regionų arba vietos valdžios institucijų) investicines išlaidas, 
įskaitant realią investicijų grąžą rinkoje. Tačiau, kaip matyti, valstybėse narėse terminalų 
operatoriai moka skirtingus nuomos ir išperkamosios nuomos įmokas. Sudarius rinkos 
sąlygų neatitinkančias terminalų koncesijos sutartis, kuriose nereglamentuojamos 
investicinės išlaidos ir nenumatytas nuomos mokestis, gali būtų iškraipoma rinka ne tik 
pačiame uoste, bet ir tarp skirtingų uostų. Koncesijos sutartys nepatenka į šio tyrimo 
taikymo sritį. 
 
Kitas, ypač Viduržemio ir Juodosios jūros regiono šalims, svarbus klausimas – 
konkurencijos iškraipymas tarp ES uostų ir kai kurių trečiųjų šalių uostų. Nors 
107 straipsnio nuostatos siejamos tik su vidaus rinka ir todėl jos netaikomos trečiosioms 
šalims, reikėtų imtis veiksmų skatinant sukurti vienodas ES uostų ir kai kurių trečiųjų šalių 
uostų veiklos sąlygas.  


