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KOPSAVILKUMS 

Jautājumi, uz kuriem jārod atbildes, veicot šo pētījumu 
 
Eiropas Savienībā (ES) ir gandrīz 1200 jūras ostas, kas atrodas 22 dalībvalstīs (Eiropas 
Komisija, 2006), un šīs jūras ostas piedāvā visu veidu infrastruktūru preču iekraušanai un 
izkraušanai. Šo infrastruktūru var iedalīt trīs grupās: 1) ostas pamata infrastruktūra, 
2) termināļa infrastruktūra un 3) ostas iekārtas un aprīkojums. Ieguldījumus veic saistībā 
ar visiem trijiem infrastruktūras veidiem dažādās Eiropas ostās. Šādus ieguldījumus var 
veikt publiskā un/vai privātā sektora dalībnieki, taču jebkāda veida valsts atbalsts jūras 
ostu infrastruktūras vai iekārtu un aprīkojuma attīstībai var radīt konkurences 
izkropļojumus (vai draud radīt konkurences izkropļojumus) Eiropas ostu starpā. 
 
Patlaban nav kopīgu Eiropas Savienības pamatnostādņu par valsts atbalstu jūras ostām, 
tāpēc šā pētījuma mērķis ir veikt analīzi un rast atbildes uz šādiem galvenajiem politikas 
jautājumiem.  
 
1) Vai pastāv problēmas saistībā ar spēkā esošajiem noteikumiem par tā valsts atbalsta 

pārskatīšanu, ko piešķir Eiropas jūras ostu infrastruktūrai un/vai iekārtām un 
aprīkojumam?  

2) Ja šādas problēmas pastāv, vai ir vajadzīgas pamatnostādnes? 
3) Vai pastāv citas iespējas, kā uzlabot Eiropas konkurences politikas, kas attiecas uz jūras 

ostu infrastruktūras un/vai iekārtu un aprīkojuma finansēšanu, saskaņotību un 
efektivitāti? 

 
Valsts atbalsta definīcija un pieredze saistībā ar kopējo Eiropas ostu politiku 
 
Valsts atbalsta definīcija izriet no EK līguma 87. panta 1. punkta, ko aizstāja ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 107. pantu (Eiropas Savienība, 2008). LESD 107. pants 
sastāv no trīs punktiem. Pirmajā punktā definēts valsts atbalsts, kas „nav saderīgs” ar 
iekšējo tirgu; otrajā punktā noteiktas de jure atkāpes no nesaderīguma kritērija; un trešajā 
punktā noteikti gadījumi, kad pieļaujamas diskrecionāras atkāpes no nesaderīguma 
kritērija. Šis pants skan šādi: 
 
1) Ja vien Līgumi neparedz ko citu, ar iekšējo tirgu nav saderīgs nekāds atbalsts, ko 

piešķir dalībvalstis vai ko jebkādā citā veidā piešķir no valsts līdzekļiem un kas rada vai 
draud radīt konkurences izkropļojumus, dodot priekšroku konkrētiem uzņēmumiem vai 
konkrētu preču ražošanai, ciktāl tāds atbalsts iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm. 

2) Ar iekšējo tirgu ir saderīgs: 
a) sociāls atbalsts, ko piešķir individuāliem patērētājiem ar noteikumu, ka to piešķir bez 
diskriminācijas attiecībā uz konkrēto izstrādājumu izcelsmi;  
b) atbalsts, ko sniedz, lai novērstu kaitējumu, ko nodarījušas dabas katastrofas vai 
ārkārtēji notikumi;  
c) atbalsts, ko sniedz tautsaimniecībai dažos Vācijas Federatīvās Republikas apvidos, 
kurus iespaidojusi Vācijas sadalīšana, ciktāl šāds atbalsts vajadzīgs, lai kompensētu 
saimnieciskās grūtības, ko radījusi šī sadalīšana. Piecus gadus pēc tam, kad spēkā 
stājies Lisabonas līgums, Padome pēc Komisijas priekšlikuma var pieņemt lēmumu, ar 
ko atceļ šo pantu. 
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3) Turpmāk norādīto var uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu: 
a) atbalstu, kas veicina ekonomikas attīstību apgabalos, kur dzīves līmenis ir ārkārtīgi 
zems vai kur valda liels bezdarbs, un 349. pantā minētajos reģionos, ņemot vērā to 
strukturālo, sociālo un ekonomisko stāvokli; 
b) atbalstu, kas veicina kāda svarīga projekta īstenojumu visas Eiropas interesēs vai 
novērš nopietnus traucējumus kādas dalībvalsts tautsaimniecībā; 
c) atbalstu, kas veicina konkrētu saimniecisko darbību vai konkrētu tautsaimniecības 
jomu attīstību, ja šādam atbalstam nav tāds nelabvēlīgs iespaids uz tirdzniecības 
apstākļiem, kas ir pretrunā kopīgām interesēm; 
d) atbalstu, kas veicina kultūru un kultūras mantojuma saglabāšanu, ja tāds atbalsts 
neiespaido tirdzniecības apstākļus un konkurenci Savienībā tiktāl, ka tas ir pretrunā 
kopīgām interesēm; 
e) citu kategoriju atbalstu, ko Padome pēc Komisijas priekšlikuma var noteikt ar 
lēmumu. 

 
Šā panta 1. punktā ir norādīta atsauce uz „uzņēmumiem”. Saskaņā ar Eiropas Savienības 
Tiesas noteiktu definīciju „uzņēmums” ir „jebkura iestāde, kas veic saimniecisku darbību un 
kas piedāvā preces un pakalpojumu tirgū, neatkarīgi no tās juridiskā statusa un 
finansēšanas veida”. 
 
Būtībā 107. pantā ir noteikti pieci kritēriji, kurus izpildot, valsts atbalsts nav saderīgs:  
 
1) atbalstu piešķir dalībvalsts vai no valsts līdzekļiem (tostarp, piemēram, no izlozes 

ieņēmumiem un Eiropas finansējuma);   
2) atbalsts dod priekšroku saņēmējam;  
3) atbalsts dod priekšroku konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai (proti, 

atbalsts ir selektīvs);  
4) atbalsts rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus;  
5) ja attiecīgā darbība ir tirdzniecība starp dalībvalstīm, atbalsts var iespaidot šādu 

tirdzniecību.  
 
LESD 107. pantā noteikts, ka ar iekšējo tirgu nav saderīgs nekāds atbalsts, ko piešķir 
dalībvalsts un kas rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus, dodot priekšroku 
konkrētiem uzņēmumiem. Taču valsts atbalsts ir pieņemams, ja tas tiek atzīts par atbilstīgu 
LESD 107. panta 2. un 3. punkta noteikumiem. Komisijas veiktā analīze, izvērtējot vairākus 
valsts atbalsta sniegšanas gadījumus, rāda, ka, piemērojot 2. un 3. punkta noteikumus, ir 
iespējama elastīga interpretācija. Šāda situācija varētu radīt konkurences izkropļojumus un 
nevienlīdzīgu konkurenci ostu vai vienas ostas uzņēmumu starpā. Kopīgas pamatnostādnes 
vismaz nodrošinātu pārredzamāku publiskā finansējuma regulējumu Eiropas Savienībā. 
 
Pēdējos divdesmit gadus Komisija ir nesekmīgi mēģinājusi ieviest sekundāros tiesību aktus 
iekšējā tirgus noteikumu īstenošanai ostu nozarē, pieņemot tā saukto Ostu tiesību aktu 
kopumu I (2001. gads) un Ostu tiesību aktu kopumu II (2004. gads). Ierosināto tiesību 
aktu kopumu mērķis bija mazināt konkurences izkropļojumus Eiropas Savienības jūras ostu 
starpā un nodrošināt pārredzamību ieguldījumu veikšanā. Abi ostu tiesību aktu kopumi tika 
noraidīti Eiropas Parlamenta plenārsēdēs. Neskatoties uz Komisijas solījumiem 2007. un 
2009. gadā iesniegt priekšlikumu par valsts atbalsta pamatnostādnēm jūras ostām, līdz šim 
ir panākts tikai neliels progress. 
 
Atbildība valsts atbalsta jomā 2010. gadā no Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta 
tika nodota Konkurences ģenerāldirektorātam. Konkurences ģenerāldirektorāts paziņoja, ka 
uzsāks pētījumu par jūras ostu publisko finansēšanu, kura rezultāti tiks izmantoti kā 
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pamats, lai noteiktu atbilstīgus pasākumus, piemēram, lai izstrādātu pamatnostādnes 
valsts atbalsta jomā. Komisārs S. Kallas 2011. gada septembrī paziņoja (sk. EK paziņojumu 
presei IP/11/2009) par savu nodomu 2013. gadā piedāvāt pasākumu kopumu, kurā tiks 
iekļauts: 1) atbalsts pasākumiem, lai palīdzētu mazināt ostu administratīvo slogu, 2) 
priekšlikumi, lai uzlabotu ostu finansēšanas pārredzamību, un 3) priekšlikumi pasākumiem, 
kas saistīti ar ostu pakalpojumiem.  
 
Jautājums par to, vai dalībvalstis var un vai tām vajadzētu finansēt ostu infrastruktūru, 
pilnībā ir atkarīgs no valstu transporta un ekonomikas politikas un valstu jūras ostu 
darbības organizācijas. Ja ostas pieder valstij, valdība nodrošina finansējumu 100 % 
apmērā, un vienīgā atdeve, ko valsts sagaida, ir pozitīvi rezultāti, ko osta var panākt. 
Apvienotajā Karalistē ostas pieder nevis valstij, bet privātajam sektoram. Apvienotās 
Karalistes valdība neieceļ ostu regulatoru un atstāj šo atbildības jomu privātā sektora ziņā. 
Tāpēc Apvienotās Karalistes valdība parasti neveic investīcijas ostās. 
 
Izmaiņas jūras ostu infrastruktūras finansēšanā 
 
Pēdējos piecpadsmit gadus galvenokārt konteineru tirdzniecība ir bijusi iemesls ostu un 
termināļu kapacitātes palielināšanai. Tā kā mainās konkurence ostu starpā, tiek veiktas 
lielas investīcijas ostu infrastruktūrā, turklāt arvien pieaug ostu reģionālā nozīme, jo tās 
cenšas iegūt spēcīgu pozīciju reģionā un meklē sadarbības iespējas ar citām ostām vai 
partneriem iekšzemē. It īpaši konteineru pārvadājumu jomā ir vērojama dažādu ostu tīklu 
attīstība Eiropā, kas konkurē savā starpā. Konkurence starp ostām un ostu reģioniem 
Eiropā kļūst intensīvāka arī citās kravu pārvadājumu jomās. Dalījums Eiropas ziemeļu un 
dienvidu jūras ostās ir nedaudz novecojis, jo nereti ostas pieder pie viena ostu tīkla, taču 
joprojām ir vērojamas atšķirības kravu veidošanas jomā — Eiropas Savienības 
ziemeļrietumu ostās kravu veidošanas rādītāji ir augstāki.  
 
Ņemot vērā šīs tendences, mainās arī ostas pārvaldes iestāžu nozīme. Papildus ostas 
pārvaldes iestāžu tradicionālajām funkcijām un pienākumiem, to uzdevumu nākotnē var 
raksturot kā izcilu starpsavienojumu attīstība un uzturēšana starp ostas teritoriju un 
iekšzemi, izmantojot dažādas vairākveidu transporta sistēmas un atvieglojot 
uzņēmējdarbību ieinteresētajām personām.  
 
Ostas pārvaldes iestādes galvenā nozīme ir mainījusies no regulatora uz loģistikas ķēžu 
attīstības veicinātāju, veicot šādas darbības:   
 
1) ostā notiekošo procesu un infrastruktūras optimizācija; 
2) galvenā nozīme visu ieinteresēto personu platformu veidošanā, lai risinātu jautājumus, 

kas ietekmē loģistikas rezultātus;  
3) efektīvas vairākveidu transporta sistēmas attīstīšana un uzturēšana;  
4) stratēģisko attiecību ar iekšzemes partneriem veicināšana.  
 
Šajā pētījumā dažādas dalībvalstis analizētas atsevišķi, un pētījuma rezultāti rāda, ka 
pastāv daudz atšķirību dalībvalstu jūras ostu politikā. Turpmāk minēti tikai daži piemēri: 
 
 Slovēnijā tiek īstenota centralizēta un valsts kontrolēta jūras ostu politika; 
 Apvienotajā Karalistē ostu sistēma ir pilnībā privatizēta; 
 daudzās citās Eiropas Savienības valstīs jūras ostām ir viens īpašnieks. 
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Ņemot to vērā, ostu infrastruktūras finansēšana valstīs būtiski atšķiras. Slovēnijā un 
Apvienotajā Karalistē, ņemot vērā šo valstu ostu darbības organizāciju, valsts atbalsts 
netiek sniegts, taču vairāku gadījumu izpēte liecina par to, ka visās pārējās valstīs ostu 
pārvaldes iestādes ir saņēmušas valsts atbalstu.  
 
Vispārējā tendence ostu politikas un Eiropas Savienības jūras ostu finansēšanas jomā 
liecina par to, ka privātā sektora līdzdalība (lēnām) palielinās. Tas nozīmē, kas ostu 
pārvaldes iestādēm arvien biežāk jāfinansē daļa nepieciešamo ostas infrastruktūras 
investīciju, taču dalībvalstis vairs neuzņemas vadošo lomu ierobežotā investīciju budžeta 
dēļ. Šāda tendence ir vērojama visās valstīs. Piemēram, Vācijā un Francijā tiek īstenota 
ostu politikas reforma, taču Itālijā un Spānijā ostu politikas reforma tika īstenota jau 
pagājušā gadsimta beigās. 
 
Jūras ostu publiskā finansēšana praksē bieži vien netiek klasificēta kā valsts 
atbalsts 
 
Pēdējos desmit gados jūras ostu infrastruktūras — gan pamata infrastruktūras, gan arī 
termināļu infrastruktūras — publiskā finansēšana Eiropas Savienībā ir bijusi plaši izplatīta. 
Lai uzlabotu konkurētspēju un palielinātu tirgus daļu, bieži vien ir jāveic pastāvīgi 
ieguldījumi jūras ostu infrastruktūrā. Kā jau minēts iepriekš, finansēšanas jomā pastāv 
daudz atšķirību Eiropas Savienības dalībvalstu starpā, kas cita starpā ir atkarīgas no jūras 
ostas juridiskā statusa.  
 
Eiropas Savienības dienvidu valstīs jūras ostu infrastruktūras finansēšanā nereti noteikta 
nozīme ir centrālās valdības iestādēm, piemēram, tās uzņemas galvotāja funkciju banku 
aizdevumu izsniegšanā. Itālijā iestāžu funkciju dalījums ostu finansēšanas jomā nav pilnībā 
noteikts, lai gan 2010. gadā tika izveidotas jaunas reģionālās ostas. Šādas situācijas 
iemesls ir tas, ka nav skaidru definīciju attiecībā uz dažādajām ostas infrastruktūrām, kas 
neietilpst pamata infrastruktūrā. Taču Eiropas Savienības ziemeļu valstīs valsts atbalsta 
piešķiršanā zināma nozīme var būt dažādām valsts iestādēm. Francijā un Nīderlandē lielākā 
nozīme ir valsts valdībai, taču Vācijā un Beļģijā galvenās funkcijas veic federālās zemes 
un/vai pašvaldības. Taču Apvienotajā Karalistē valdībai nav lielas nozīmes, jo tā nav 
atbildīga par investīciju finansēšanu lielākajās Apvienotās Karalistes jūras ostās. Visas 
investīcijas veic privātie ostu īpašnieku un/vai daudz retāk tiek veidotas pašfinansējošas 
trasta ostas (galvenokārt saistībā ar piekļuves ceļu un ūdensceļu uzturēšanu).  
 
Organizatoriskās un finansējuma atšķirības starp Eiropas Savienības ziemeļu un dienvidu 
ostām neietekmē to, kā valsts atbalstam piemēro LESD 107. pantu, kas vienmēr ir galvenā 
piemērojamā tiesību norma. 
 
Šā pētījuma ietvaros veikto valsts atbalsta gadījumu izpēte norāda uz to, ka 107. panta 2. 
un 3. punkta piemērošana ne vienmēr uzlabo pārredzamību. Patiesībā jūras ostu 
infrastruktūras publiskā finansēšana var radīt (vai draud radīt) konkurences izkropļojumus 
Eiropas Savienības ostu un loģistikas uzņēmumu starpā. Deviņās pētījumā iekļautajās 
Eiropas Savienības dalībvalstīs tika analizēti vismaz desmit valsts atbalsta gadījumi pēdējo 
10 gadu laikā.  
 
Komisijas galīgais lēmums visos šajos gadījumos liecināja, ka iebildumu nav, tādējādi 
nevienā no šiem gadījumiem netika secināts, ka publiskais finansējums bijis nesaderīgs 
valsts atbalsts.  
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Ventspils gadījums ir īpaši interesants. Šķiet, ka Komisija ir pieņēmusi atšķirīgu pieeju 
attiecībā pret ostu pārvaldes iestādēm, uzskatot, ka ostas ir „uzņēmumi”. Būtībā tas 
nozīmē, ka visas publisko investīciju programmas, ko īsteno ostās, ir jāpaziņo Komisijai. 
 
Ir jāizstrādā likumdošanas iniciatīva, lai uzlabotu 107. panta un it īpaši tā 2. un 3. punkta 
interpretācijas pārredzamību. Šķiet, ka pamatnostādņu izstrāde par valsts atbalstu ostām ir 
piemērotākais risinājums. 
 
Var secināt, ka, neskatoties uz vairākiem Eiropas Savienības mēģinājumiem pēdējos gados 
izstrādāt īpašas pamatnostādnes par valsts atbalstu pārskatīšanu jūras ostu nozarē, līdz 
šim tas nav izdarīts. Šķiet, ka Komisija nav pieņēmusi lēmumu šajā jautājumā, lai gan 
2011. gadā komisārs S. Kallas paziņoja par savu nodomu 2013. gadā pieņemt priekšlikumu 
kopumu, tostarp par birokrātijas mazināšanu ostās, ostu finansēšanas pārredzamības 
uzlabošanu un pasākumu ostu pakalpojumu jomā uzlabošanu. Tādējādi LESD 107. pants 
patlaban tiek uzskatīts par pamatu, lai noteiktu, vai valsts atbalsts jūras ostām ir 
pieņemams. Praksē šā panta 2. un 3. punkts paredz interpretācija iespējas. 
 
Atbildes uz trīs galvenajiem politikas jautājumiem 
 
Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, var sniegt atbildes uz trīs galvenajiem pētījuma 
jautājumiem. 
 
1) Vai pastāv problēmas saistībā ar spēkā esošajiem noteikumiem par valsts atbalsta 

Eiropas jūras ostu infrastruktūrai un/vai iekārtām un aprīkojumam pārskatīšanu? 
Atbilde: jā, problēmas pastāv, it īpaši pārredzamības jomā. Publiskā finansējuma 
shēmu esamība patlaban var veicināt nepārredzamību ieinteresētajām personām, kas 
savukārt var radīt priekšstatu, ka pastāv negodīga priekšrocība, pat ja tas tā nav.  

 
2) Ja problēmas pastāv, vai ir jāgroza noteikumi par pārskatīšanu vai jāpieņem 

pamatnostādnes, lai tiktu izstrādāti atbilstīgi noteikumi? 
Atbilde: jā, ir vēlams pieņemt tādu risinājumu kā pamatnostādņu izstrāde par valsts 
atbalstu ostām. Konsultanti uzskata, ka tā vietā, lai veidotu institucionālo struktūru, ir 
jāizstrādā pamatnostādnes. Eiropas ostu nozare ir ļoti daudzveidīga, tādējādi 
nodrošinot Eiropas Savienībai pievienoto vērtību. Tāpēc daudzveidība ir jāsaglabā, un 
pieeja „viens risinājums visiem” attiecībā pret Eiropas ostu politiku nav praktiski 
īstenojama. Dalībvalsts līmenī ir jāsaglabā iespēja īstenot īpašas iniciatīvas ostu 
nozares atbalstam, ciktāl tās ir saderīgas ar iekšējā tirgus noteikumiem. Stingrs 
regulējums institucionālās struktūras formā var kaitēt Eiropas jūras ostu 
konkurētspējai un padarīt politiku neelastīgu. Īstenojot jebkuru Eiropas iniciatīvu 
nākotnē, ir jāievēro šādi galvenie principi: 1) juridiska noteiktība, 2) vienlīdzīgi 
konkurences nosacījumi un 3) atvērta pieeja tirgum. 

 
3) Vai pastāv citas iespējas, kā uzlabot Eiropas konkurences politikas, kas attiecas uz 

jūras ostu infrastruktūras un/vai iekārtu un aprīkojuma finansēšanu, saskaņotību un 
efektivitāti? 
Atbilde: droši vien, ka nē. Autori uzskata, ka, lai uzlabotu Eiropas ostu un 
konkurētspējas politikas, kas attiecas uz jūras ostu infrastruktūras un/vai iekārtu un 
ierīču finansēšanu, saskaņotību, pārredzamību un efektivitāti, labākais risinājums ir 
pamatnostādņu izstrāde. Priekšroka tiek dota pamatnostādnēm, nevis regulējumam 
par infrastruktūras izmantošanas maksas noteikšanu, jo otrais risinājums ir 
īstenojams ilgākā laikposmā un praksē nav tik elastīgs. Priekšroka tiek dota 
pamatnostādnēm arī tāpēc, ka jūras ostu nozarei Eiropas Savienībā ir daudzveidīgs un 
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sarežģīts tiesiskais satvars, tāpēc nebūtu viegli panākt, lai dalībvalstis pieņemtu 
jaunus primāros tiesību aktus. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, galvenais ieteikums Eiropas Parlamentam ir izstrādāt kopīgas 
pamatnostādnes par publiskā finansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības dalībvalstīs 
šādiem objektiem: 
 
 ostu piekļuves un pamata infrastruktūra; 
 termināļa infrastruktūra; 
 ostas iekārtas un aprīkojums un pārkraušanā izmatotie materiāli. 
 
Eiropas Parlamenta debatēs par iniciatīvu kopīgu pamatnostādņu izstrādei par publisko 
finansējumu un valsts atbalstu jūras ostu infrastruktūrai un iekārtām un aprīkojumam ir 
jāaptver arī šādi jautājumi: 
 
 Finanšu pārredzamības direktīvas darbības jomas paplašināšana, attiecinot to arī uz 

visām lielajām Eiropas Savienības jūras ostām;  
 nosacījumi koncesiju piešķiršanai uzņēmumiem; 
 kompensācijas (piemēram, ekoloģiskās kompensācijas). 
 
Ostu pārvaldes iestāžu kontu pārredzamības nodrošināšana ir apsvērums par labu kopīgām 
pamatnostādnēm. Ja netiek nodrošināta kontu pārredzamība, proti, ostas pārvaldes 
iestādes publisko funkciju nošķiršana no tās komercdarbības ieņēmumiem, ir jāliedz pieeja 
valsts atbalstam. 
 
Ja termināļa infrastruktūrai piešķir publisko finansējumu un ja tiek gūti ieņēmumi no 
termināļa operatora maksātās nomas maksas, šāda situācija var būt saistīta ar 
konkurences izkropļošanu. Nomas un īres maksai par termināļa infrastruktūras (piemēram, 
kuģu enkurvietu) izmantošanu būtu jāsedz publiskās ieinteresētās personas (valsts, 
reģionālās vai vietējās iestādes) investīcijas izmaksas, tostarp uz tirgus vērsts ienākums no 
investīcijām. Taču nomas un īres maksa, ko maksā termināļa operatori, dalībvalstīs 
atšķiras. Tādu tirgum neatbilstīgu termināļa koncesijas līgumu noslēgšana, kas nesedz 
investīcijas izmaksas un nenodrošina nomas maksu, var radīt konkurences izkropļošanu ne 
tikai ostā, bet arī ostu starpā. Koncesiju darījumi šajā pētījumā nav aptverti. 
 
Vēl viens jautājums, kas ir būtisks, it īpaši Vidusjūras reģiona un Melnās jūras reģiona 
valstīs, ir konkurences izkropļošana Eiropas Savienības ostu un dažu trešo valstu ostu 
starpā. Lai gan 107. panta noteikumi attiecas tikai uz iekšējo tirgu, tādējādi izslēdzot trešās 
valstis, būtu jāuzsāk darbs, lai veicinātu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus starp 
Eiropas Savienības ostām un dažām trešo valstu ostām.  
 


