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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
Mistoqsijiet li għandhom jitwieġbu 
 
L-Unjoni Ewropea (UE) għandha kważi 1200 port fi 22 Stat Membru [Kummissjoni Ewropea, 
2006], u dawn il-portijiet jipprovdu kull tip ta’ faċilità għat-tagħbija u l-ħatt ta’ merkanzija.  
Dawn il-faċilitajiet jaqgħu taħt tliet kategoriji: (1) Infrastruttura tal-portijiet bażika, (2) 
Infrastruttura relatata mat-terminals, u (3) Superstruttura tal-portijiet. Investimenti huma 
magħmula f’kull waħda minn dawn it-tliet faċilitajiet fil-portijiet differenti tal-Ewropa. Dawn 
l-investimenti jistgħu jiġu magħmula minn partijiet pubbliċi u/jew privati, iżda l-għajnuna 
mill-Istat għal kull tip ta’ infrastruttura jew superstruttura tal-portijiet tista’ xxekkel (jew 
thedded li xxekkel) il-kompetizzjoni bejn portijiet Ewropej. 
 
Bħalissa ma hemmx linji gwida komuni tal-UE dwar id-dispożizzjonijiet tal-għajnuna mill-
Istat lil portijiet, għalhekk l-għan ta’ dan l-istudju huwa li jiġu eżaminati u mwieġba l-
mistoqsijiet ta' politika ewlenin li ġejjin:  
 
(1) Hemm xi problemi bir-regoli eżistenti fuq l-evalwazzjoni tal-għajnuna mill-Istat għall-

infrastruttura u/jew superstruttura ta’ portijiet Ewropej?  
(2) Jekk iva, huma meħtieġa linji gwida? 
(3) Jew hemm kwalunkwe għażla oħra li tista’ ttejjeb il-koerenza u l-effettività tal-politika 

tal-kompetizzjoni Ewropea fejn jidħol finanzjament tal-infrastrutturi u/jew 
superstrutturi tal-portijiet? 

 
Definizzjoni ta’ għajnuna mill-Istat u esperjenzi b’politika komuni tal-portijiet 
Ewropej 
 
Id-definizzjoni ta’ għajnuna mill-Istat toħroġ mill-Artikolu 87(1) tat-Trattat KE, li ġie mibdul 
bl-Artikolu 107 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) [UE, 2008]. L-
Artikolu 107 fih tliet paragrafi. . L-ewwel wieħed jistipula d-definizzjoni ta’ għajnuna mill-
Istat ‘inkompatibbli’; it-tieni jitkellem dwar każijiet ta’ derogi de jure skont kriterji ta’ 
inkompatibilità; u t-tielet jitkellem dwar każijiet ta’ derogi ta’ diskrezzjoni skont kriterji ta’ 
inkompatibilità. L-Artikolu huwa fformulat hekk: 
 
(1) Ħlief għad-derogi previsti fit-Trattati, kull għajnuna, ta' kwalunkwe forma, mogħtija 

minn Stat Membru jew permezz ta' riżorsi ta' l-Istat, li twassal għal distorsjoni jew 
theddida ta' distorsjoni għall-kompetizzjoni billi tiffavorixxi ċerti impriżi jew ċerti 
produtturi għandha, safejn tolqot il-kummerċ bejn l-Istati Membri, tkun inkompatibbli 
mas-suq intern . 

(2) It-tipi ta' għajnuna li ġejjin ikunu kompatibbli mas-suq intern : 
(a) għajnuna ta' karattru soċjali mogħtija lill-konsumaturi individwali, basta dik l-
għajnuna tiġi mogħtija mingħajr diskriminazzjoni bażata fuq l-oriġini tal-prodotti 
konċernati ;  
(b) kull għajnuna mogħtija sabiex tirrimedja għall-ħsara kkawżata minn diżastri 
naturali jew avvenimenti oħra straordinarji ;  
(c) l-għajnuna mogħtija lill-ekonomiji ta' ċerti reġjuni tar-Repubblika Federali tal-
Ġermanja milquta bid-diviżjoni tal-Ġermanja, safejn dik l-għajnuna tkun meħtieġa 
sabiex tikkompensa għall-iżvantaġġi ekonomiċi kkawżati b’dik id-diviżjoni.. Ħames 
snin wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Kunsill, fuq proposta tal-
Kummissjoni, jista' jadotta deċiżjoni li tħassar dan il-punt . 
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(3) It-tipi ta' għajnuna li ġejjin jistgħu jkunu kunsidrati bħala kompatibbli mas-suq intern: 
(a) għajnuna maħsuba sabiex tippromwovi l-iżvilupp ekonomiku ta' reġjun fejn il-livell 
ta' l-għajxien huwa baxx b’mod anormali jew fejn ikun hemm stat serju ta' nuqqas ta' 
impjieg, kif ukoll tar-reġjuni msemmija fl-Artikolu 349, b'kont meħud tas-sitwazzjoni 
strutturali, ekonomika u soċjali tagħhom ; 
(b) għajnuna maħsuba sabiex tippromwovi l-eżekuzzjoni ta' proġetti fuq skala kbira 
ta' interess komuni Ewropew, jew sabiex tirrimedja taħwid serju fl-ekonomija ta' Stat 
Membru , 
(c) għajnuna maħsuba sabiex tiffaċilita l-iżvilupp ta' ċerti attivitajiet jew ta' ċerti 
reġjuni ekonomiċi, basta dik l-għajnuna ma tfixkilx il-kondizzjonijiet tal-kummerċ sa 
grad li jkun kuntrarju għall-interess komuni , 
(d) għajnuna sabiex tiġi promossa l-kultura u l-preservazzjoni tal-patrimonju meta din 
l-għajnuna ma tolqotx il-kondizzjonijiet tal-kummerċ u tal-kompetizzjoni fl-Unjoni sa 
grad li jkun kuntrarju għall-interess komuni , 
(e) dawk il-kategoriji oħra ta' għajnuna li jistgħu jiġu speċifikati b’deċiżjoni tal-Kunsill 
fuq proposta tal-Kummissjoni . 

 
Fil-punt 1 hemm referenza għal ‘impriżi’. Id-definizzjoni stabbilita mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea tiddeskrivi ‘impriża’ bħala ‘kwalunkwe entità li teżerċità attività ta’ 
natura ekonomika li toffri prodotti u servizzi fis-suq, b’mod indipendenti mill-istatus legali 
tagħha u l-mod ta’ kif inhi finanzjata’. 
 
Fil-fatt, l-Artikolu 107 jiddefinixxi ħames kriterji, li għandhom jintlaħqu kollha sabiex l-
għajnuna mill-Istat tkun inkompatibbli:  
 
(1) l-għajnuna hi mogħtija minn Stat Membru jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat (inklużi eż. 

tqassim mil-lotteriji u fondi Ewropej;   
(2) l-għajnuna tikkonferixxi vantaġġ lill-benefiċjarju;  
(3) l-għajnuna tiffavorixxi ċerti impriżi kummerċjali jew il-produzzjoni ta’ ċerti prodotti 

(jiġifieri hi ta’ natura selettiva);  
(4) l-għajnuna xxekkel jew għandha l-potenzjal li xxekkel il-kompetizzjoni;  
(5) jekk l-attività hija negozjabbli bejn l-Istati Membri, l-għajnuna għandha l-potenzjal li 

taffettwa l-kummerċ.  
 
Artikolu 107 jgħid li kwalunkwe għajnuna mogħtija minn Stat Membru li xxekkel jew 
thedded li xxekkel il-kompetizzjoni billi tiffavorixxi ċerti impriżi għandha tkun inkompatibbli 
mas-suq komuni. Madanakollu, l-għajnuna mill-Istat tista’ tkun aċċettabbli jekk hi meqjusa 
li hi kompatibbli ma’ Punti 2 u 3 tal-Artikolu 107. L-evalwazzjoni mill-Kummissjoni ta’ 
diversi każijiet ta’ għajnuna mill-Istat turi li interpretazzjoni flessibbli hija possibbli bl-użu 
ta’ Punti 2 u 3. Din tista’ toħloq tgħawiġ fil-kompetizzjoni u kundizzjonijiet li mhumiex ekwi 
għal kulħadd bejn portijiet u/jew operaturi fl-istess port. Linji gwida komuni għall-anqas 
jippermettu qafas ta’ finanzjament pubbliku aktar trasparenti fl-UE kollha. 
 
Matul l-aħħar għoxrin sena, il-Kummissjoni ppruvat mingħajr suċċess tintroduċi 
leġiżlazzjoni sekondarja li timplimenta r-regoli tas-Suq Komuni fil-qasam tal-portijiet 
permezz tal-imsejħa Pakketti tal-Portijiet I (2001) u II (2004). Il-pakketti proposti kienu 
maħsuba sabiex inaqqsu t-tfixkil tal-kompetizzjoni bejn portijiet tal-UE u joħolqu 
trasparenza fl-investimenti. Il-Pakketti tal-Portijiet kienu miċħuda t-tnejn li huma 
f’sessjonijiet plenarji tal-Parlament Ewropew. Minkejja l-wegħdiet tal-Kummissjoni fl-2007 u 
l-2009 li tressaq proposta dwar linji gwida għall-għajnuna mill-Istat għall-portijiet, ma sarx 
wisq progress. 
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Fl-2010, ir-responsabbiltajiet ta’ għajnuna mill-Istat ġew trasferiti minn DĠ Move għal 
DĠ Comp. DĠ Comp imbagħad ħabbar it-tnedija ta’ studju dwar il-finanzjament pubbliku 
fil-portijiet, li r-riżultati tiegħu kellhom ikunu l-bażi għad-determinazzjoni ta’ passi xierqa, 
bħal linji gwida għall-għajnuna mill-Istat. F’Settembru 2011, il-Kummissarju Kallas ħabbar 
[ara Stqarrija għall-istampa KE IP/11/1009] l-intenzjoni tiegħu li jressaq pakkett ta’ miżuri 
fl-2013 li jikkonsistu fi: (1) appoġġ għal miżuri li jgħinnu sabiex titnaqqas ir-responsabbiltà 
amministrattiva fil-portijiet; (2) proposti għat-titjib tat-trasparenza fil-finanzjament tal-
portijiet; u (3) proposti għal miżuri dwar servizzi tal-portijiet.  
 
Il-mistoqsija dwar jekk l-Istati Membri jistgħux jew għandhomx jiffinanzjaw infrastruttura 
tal-portijiet tiddependi kompletament fuq il-politiki tat-trasport u tal-ekonomija tagħhom u 
l-organizzazzjoni tal-portijiet tagħhom. Jekk il-portijiet huma parti mid-dominju pubbliku, il-
gvern se jagħti 100% tal-finanzjament u mhu se jfittex l-ebda qligħ apparti l-effetti pożittivi 
li port jista’ joħloq. Fir-Renju Unit, il-portijiet huma tas-settur privat u mhux tad-dominju 
pubbliku. Il-Gvern tar-Renju Unit ma għandux regolatur tal-portijiet, li tħalli din ir-
responsabbiltà f'idejn is-settur privat. Għalhekk, il-Gvern tar-Renju Unit normalment ma 
jinvestix fil-portijiet. 
 
Tibdil fil-finanzjament tal-infrastruttura tal-portijiet  
 
Matul l-aħħar ħmistax-il sena, il-kummerċ bil-kontejners b’mod partikolari kien mutur għall-
espansjoni tal-kapaċità tal-portijiet u t-terminals. Kien hemm ħafna investiment fl-
infrastruttura tal-portijiet fl-isfond ta’ kompetizzjoni bejn il-portijiet li qed tinbidel, li aktar 
ma jmur aktar għandha dimensjoni reġjonali hekk kif il-portijiet jipprovaw jilħqu pożizzjoni 
b’saħħitha fi ħdan reġjun u jfittxu li jikkooperaw ma’ portijiet oħra jew ma’ postijiet fl-
intern. It-trasport tal-kontejners b’mod partikolari ra l-iżvilupp ta’ netwerks ta’ portijiet 
differenti fl-Ewropa f’kompetizzjoni ma’ xulxin. Il-kompetizzjoni bejn il-portijiet u reġjuni 
tal-portijiet fl-Ewropa qiegħda ssir aktar intensa f’setturi ta’ merkanzija oħra wkoll. Id-
distinzjoni bejn portijiet Ewropej tat-Tramuntana u tan-Nofsinhar ftit għadha tgħodd għaliex 
kultant dawn jagħmlu parti mill-istess network tal-portijiet, iżda xorta waħda hemm 
differenza fil-ġenerazzjoni tal-merkanzija, li hija ogħla f’portijiet tal-UE tal-Majjistral.  
 
Bħala riżultat ta’ dawn l-iżviluppi, l-irwol tal-awtoritajiet tal-portijiet qiegħed jinbidel. Ir-
rwol futur tal-awtoritajiet tal-portijiet, apparti l-funzjonijiet u l-obbligi tradizzjonali 
tagħhom, jista’ jiġi deskritt li hu l-iżvilupp u l-manteniment ta' interkonnessjonijiet 
eċċellenti bejn iż-żona tal-port u l-intern permezz ta' diversi sistemi ta' trasport intermodali 
u l-faċilitazzjoni ta' proċessi ta' negozju għall-partijiet interessati.  
 
Ir-rwol ewlieni tal-awtoritajiet tal-portijiet mexa minn regolatur għal faċilitatur tal-ktajjen 
tal-loġistika billi:   
 
(1) Jagħmel l-aħjar użu mill-proċessi u l-infrastruttura tal-portijiet; 
(2) Ikollu rwol ċentrali fil-ħolqien ta’ pjattaformi mal-partijiet interessati kollha sabiex 

jindirizza kwistjonijiet li jaffettwaw il-prestazzjoni loġistika;  
(3) Jippromwovi u jmantni sistema ta’ trasport intermodali effiċjenti;  
(4) Jiżviluppa relazzjonijiet strateġiċi mal-intern.  
 
Stati Membri differenti huma analizzati separatament f’dan l-istudju, li juri li jeżistu ħafna 
differenzi bejniethom fejn jidħlu politiki tal-portijiet. Sabiex nagħtu ftit eżempji: 
 
 Is-Slovenja għandha politika tal-portijiet ċentralizzata u kkontrollata mill-Istat; 
 Ir-Renju Unit għandu sistema tal-portijiet kompletament privatizzata; 
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 Il-portijiet f’ħafna pajjiżi oħra tal-UE huma portijiet b’sid. 
 
B’konsegwenza ta’ dan, il-finanzjament ta’ infratruttura tal-portijiet tvarja 
konsiderevolment bejn il-pajjiżi. Is-Slovenja u r-Renju Unit ma għandhomx għajnuna mill-
Istat minħabba l-mod ta’ kif huma organizzati l-portijiet, mentri hemm studji ta’ 
awtoritajiet tal-portijiet li jirċievu għajnuna mill-Istat fil-pajjiżi l-oħra kollha.  
 
Ix-xejra ġenerali fil-politiki tal-portijiet u l-finanzjament għal portijiet tal-UE qiegħda timxi 
(bil-mod) lejn involviment akbar tas-settur privat. Dan ifisser li l-awtoritajiet tal-portijiet 
qed jintalbu dejjem aktar jiffinanzjaw partijiet mill-investiment tal-infrastruttura tal-portijiet 
mixtieqa, filwaqt li l-Istat Membru ma għadux jieħu pożizzjoni mexxejja minħabba baġits 
limitati għall-investiment . Din ix-xejra tidher fil-pajjiżi kollha. .Fil-Ġermanja u fi Franza, 
pereżempju, il-politiki tal-portijiet qed ikunu riformati, filwaqt li fl-Italja u fi Spanja din ir-
riforma diġà saret fl-aħħar tas-seklu li għadda. 
 
Il-finanzjament pubbliku ta’ portijiet fil-prattika mhuwiex normalment klassifikat 
bħala għajnuna mill-Istat 
 
Il-finanzjament pubbliku tal-infrastruttura tal-portijiet – kemm l-infrastruttura bażika kif 
ukoll l-infrastruttura tat-terminals – kien komuni ħafna fl-UE matul l-aħħar għaxar snin. 
Sabiex ikun hemm kompetizzjoni u jiġu attratti ishma mis-suq, investiment kurrenti fl-
infrastruttura tal-portijiet hu ħafna drabi meħtieġ. Kif diġaà msemmi, hemm ħafna 
differenzi fil-finanzjament bejn Stati Membri fl-UE inter alia skont l-istatus legali tal-port.  
 
Fil-pajjiżi tal-UE tan-Nofsinhar, organizzazzjonijiet tal-gvern ċentrali kultant għandhom rwol 
fil-finanzjament tal-infrastruttura tal-portijiet, eż. bħala sieħeb fil-garanziji għal self mill-
bankijiet. Fl-Italja l-qasma fir-rwoli bejn l-organizzazzjonijiet għall-finanzjament tal-portijiet 
mhux kompletament fissa, għalkemm portijiet reġjonali ġodda ġew magħmula fl-2010. Ir-
raġuni hija li ma hemmx definizzjoni ċara tal-infrastrutturi tal-portijiet varji li ma jagħmlux 
parti mill-infrastruttura bażika. Sadattant, f’pajjiżi tal-UE tat-Tramuntana, 
organizzazzjonijiet governattivi differenti jista’ jkollhom rwol fl-għajnuna mill-Istat. Fi 
Franza u fl-Olanda, il-gvernijiet nazzjonali għandhom rwol ċentrali, filwaqt li stati federali 
u/jew muniċipalitajiet għandhom rwol ċentrali fil-Ġermanja u fil-Belġju. Fir-Renju Unit, 
madanakollu, ma hemmx rwol ewlieni għall-gvern għaliex mhuwiex responsabbli minn ebda 
investiment finanzjarju f’portijiet ewlenin tar-Renju Unit. L-investimenti kollha għandhom 
isiru minn sidien ta’ portijiet privati u/jew, sa ċertu punt, permezz ta’ 'trust ports' li 
jiffinanzjaw lilhom infushom (l-aktar fil-kuntest ta’ manutenzjoni ta’ kanali ta’ aċċess u ta’ 
passaġġi tal-ilma).  
 
Id-differenzi organizzattivi u finanzjarji bejn portijiet tal-UE tat-Tramuntana u tan-Nofsinhar 
ma jaffettwawx il-mod li bih l-għajnuna mill-Istat hi trattata mill-Artikolu 107 TFUE, li huwa 
dejjem il-leġiżlazzjoni gwida. 
 
L-evalwazzjonijiet tal-każijiet tal-għajnuna mill-Istat eżaminati f’dan l-istudju juru li l-punti 
2 u 3 tal-Artikolu 107 mhux dejjem iwasslu għal aktar trasparenza. Fil-fatt, il-finanzjament 
pubbliku tal-infrastruttura tal-portijiet jista’ jxekkel (jew jhedded li jxekkel) il-kompetizzjoni 
bejn il-portijiet u l-kumpaniji tal-loġistika fl-UE. Fid-disa’ Stati Membri tal-UE evalwati, minn 
ta’ lanqas għaxar każijiet ta’ għajnuna mill-Istat ġew rieżaminati fl-aħħar 10 snin.  
 
Id-deċiżjoni finali tal-Kummissjoni f’dawn il-każijiet kollha kienet li ma hemm l-ebda 
oġġezzjoni, għalhekk fl-ebda wieħed minn dawn l-evalwazzjonijiet tal-każijiet ma ġie 
konkluż li l-finanzjament pubbliku kien jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat inkompatibbli.  
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Il-każ ta’ Ventspils huwa partikolarment interessanti. Jidher li l-Kummissjoni ħadet approċċ 
differenti fil-konfront tal-awtoritajiet tal-portijiet billi dehret li kkunsidrat portijiet bħala 
‘impriżi’. Dan jimplika li l-iskemi ta’ investiment pubbliku kollha fil-portijiet għandhom ikunu 
notifikati lill-Kummissjoni. 
 
Inizjattiva leġiżlattiva hija meħtieġa sabiex l-interpretazzjoni tal-Artikolu 107, u b’mod 
speċjali l-punti 2 u 3, issir aktar trasparenti. Linji gwida għall-għajnuna mill-Istat għal 
portijiet tidher li hi l-aktar risposta xierqa. 
 
Bħala konklużjoni, minkejja li l-UE, matul is-snin, bosta drabi ppruvat tistabbilixxi linji 
gwida speċifiċi għall-evalwazzjonijiet tal-għajnuna mill-Istat fil-qasam tal-portijiet, bħalissa 
dawn ma jeżistux. Il-Kummissjoni tidher diviża f’din il-kwistjoni, għalkemm fl-2011 il-
Kummissarju Kallas ħabbar l-intenzjoni tiegħu li joħroġ pakkett ta’ proposti fl-2013, li 
jinkludi tnaqqis ta’ responsabbiltajiet fil-portijiet, titjib fit-trasparenza tal-finanzjament tal-
portijiet u miżuri fuq servizzi tal-portijiet.  B’konsegwenza ta’ dan, l-Artikolu 107 TFUE 
huwa bħalissa kkunsidrat bħala l-bażi li fuqu jiġi determinat jekk għajnuna mill-Istat hix 
aċċettabbli jew le. Fil-prattika, il-punti 2 u 3 jħallu lok għal interpretazzjoni. 
 
Tweġiba tat-tliet mistoqsijiet tal-politika ewlenin 
 
B’din il-konklużjoni f’moħħna, il-mistoqsijiet ta’ riċerka ewlenin li ġejjin jistgħu jitwieġbu: 
 
(1) Hemm xi problemi bir-regoli eżistenti għall-evalwazzjoni tal-għajnuna mill-Istat għall-

infrastruttura u/jew superstruttura ta’ portijiet Ewropej? 
Tweġiba: Iva, hekk jidher, b’mod speċjali fejn tidħol it-trasparenza. L-eżistenza ta’ 
skemi ta’ finanzjament pubbliċi bħalissa jistgħu jwasslu għal nuqqas ta’ trasparenza 
fir-rigward tal-partijiet interessati, u dan jista’ jwassal għal perċezzjoni ta’ vantaġġ 
żleali, anka meta dan ma jkunx il-każ.  

 
(2) Jekk il-problemi jeżistu huwa meħtieġ li jkun hemm emenda tar-regoli fuq l-

evalwazzjoni, jew li jiġu stabbiliti linji gwida sabiex ikunu stabbiliti regoli xierqa? 
Tweġiba: Iva, soluzzjoni f’forma ta’ linji gwida għall-għajnuna mill-Istat għal portijiet 
hija mixtieqa. Fl-opinjoni tal-konsulenti, huwa aħjar li jkunu stabbiliti linji gwida milli 
jkun maħluq qafas istituzzjonali. Is-settur tal-portijiet Ewropej huwa varjat ħafna u 
dan joffri valur miżjud għall-UE. Għalhekk dan għandu jkun miżmum, iżda l-approċċ 
ta’ mudell uniku għal kulħadd fejn tidħol politika tal-portijiet Ewropej mhux fattibbli 
fil-prattika. Fil-livell tal-Istati Membri, inizjattivi speċifiċi sabiex ikun appoġġat is-
settur tal-portijiet għandu jibqa’ possibbli, sakemm dawn ikunu kompatibbli mar-regoli 
tas-Suq Komuni. Regolamenti stretti fil-forma ta’ qafas istituzzjonali jistgħu jagħmlu 
ħsara lill-kompetittività tal-portijiet Ewropej u jnaqqsu l-flessibbiltà tal-politiki. Il-
prinċipji li ġejjin għandhom ikunu ċentrali f’kull inizjattiva Ewropea futura: (1) 
ċertezza legali, (2) kundizzjonijiet ugwali u (3) aċċess sħiħ għas-suq. 

 
(3) Hemm xi għażliet oħra li jistgħu jtejbu l-koerenza u l-effettività tal-politika tal-

kompetizzjoni Ewropea fir-rigward ta’ finanzjament tal-infrastrutturi u/jew 
superstrutturi tal-portijiet? 
Tweġiba: Probabbilment le. Hija l-opinjoni tal-awturi li l-aħjar għażla hija li jkunu 
stabbiliti linji gwida sabiex jittejbu l-koerenza, it-trasparenza u l-effettività tal-politiki 
tal-portijiet Ewropej u tal-kompetizzjoni fir-rigward ta’ finanzjament ta’ infrastrutturi 
u/jew superstrutturi tal-portijiet. Linji gwida huma preferibbli minn qafas ta’ iffissar ta’ 
prezzijiet ta’ infrastrutturi, għaliex dan jieħu aktar żmien biex jiġi implimentat u huwa 
anqas flessibbli fil-prattika. Linji gwida huma wkoll preferibbli għaliex is-settur tal-
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portijiet fl-UE għandu qafas leġiżlattiv varjat u kumpless, u għalhekk ma jkunx faċli li 
l-Istati Membri jaċċettaw liġi primarja ġdida. 

 
Meta jittieħed kont ta’ dan ta’ hawn fuq, ir-rakkomandazzjoni ewlenija għall-Parlament 
Ewropew hija li jistabbilixxi linji gwida komuni għall-finanzjament pubbliku fi Stati Membri 
tal-Unjoni Ewropea għal: 
 
 aċċess portwali u infrastruttura bażika; 
 infrastruttura relatata mat-terminals; 
 superstruttura u materjal għat-tqandil. 
 
Id-diskussjonijiet tal-Parlament Ewropew fuq inizjattiva relatata ma’ linji gwida komuni għal 
finanzjament pubbliku u għajnuna mill-Istat għall-infrastruttura u superstruttura tal-
portijiet għandha tkopri wkoll: 
 
 l-estensjoni tad-Direttiva dwar it-Trasparenza Finanzjarja għall-portijiet ewlenin kollha 

tal-UE;  
 il-kundizzjonijiet għall-għoti ta’ konċessjonijiet għal impriżi kummerċjali; 
 kumpensi (eż. kumpensi ekoloġiċi). 
 
It-trasparenza tal-kontijiet tal-awtoritajiet tal-portijiet hija fattur li jippermetti l-linji gwida 
komuni. Mingħajr trasparenza tal-kontijiet, jiġifieri separazzjoni tal-kontijiet tal-funzjonijiet 
pubbliċi tal-awtorità tal-port mid-dħul kummerċjali, mhux possibbli li ssir għajnuna mill-
Istat. 
 
Il-kwistjoni ta’ finanzjament pubbliku ta’ infrastruttura relatata ma’ terminals u dħul fis-
sens ta’ kiri mħallas mill-operatur tat-terminal jista’ jkun soġġett għal tgħawiġ tal-
kompetizzjoni. Kirjiet għal infrastruttura relatata ma’ terminals (eż. irmiġġi) għandhom 
ikopru l-ispejjeż ta’ investiment mill-partijiet interessati pubbliċi (awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali jew lokali) inklużi ritorn fuq l-investiment orjentati lejn is-suq . Madanakollu, il-
kirjiet imħallsa mill-operaturi tat-terminals jidher li jvarjaw fost l-Istati Membri. Il-
konklużjoni ta' konċessjonijiet tat-terminals li ma jikkonformawx mas-suq li ma jkoprux l-
ispejjeż tal-investiment u ma jiġġenerawx kiri tista’ tirriżulta f'tgħawiġ tal-kompetizzjoni 
mhux biss fi ħdan port wieħed iżda wkoll bejn portijiet differenti. Arranġamenti tal-
konċessjoni mhumiex parti mill-iskop ta’ dan l-istudju. 
 
Kwistjoni oħra li hija importanti, b’mod speċjali fil-pajjiżi tal-Mediterran u tal-Baħar l-Iswed, 
hija t-tgħawiġ tal-kompetizzjoni bejn portijiet tal-UE u xi portijiet ta’ pajjiżi terzi. Għalkemm 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 107 huma relatati biss mas-Suq Komuni, għalhekk jeskludu 
pajjiżi terzi, għandu jibda x-xogħol fuq il-promozzjoni ta’ kundizzjonijiet ugwali għal 
portijiet tal-UE ma’ xi portijiet ta’ pajjiżi terzi.  


