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STRESZCZENIE 

Pytania badawcze wymagające odpowiedzi 
 
W Unii Europejskiej (UE) istnieje niemal 1200 portów morskich w 22 państwach 
członkowskich [Komisja Europejska, 2006 r.], a porty zapewniają wszelkie rodzaje 
urządzeń do załadunku i rozładunku towarów. Urządzenia te dzielą się na trzy kategorie: 
(1) podstawowa infrastruktura portowa, (2) infrastruktura terminali oraz (3) suprastruktura 
portowa. W różnych portach Europy prowadzone są inwestycje obejmujące wszystkie trzy 
rodzaje urządzeń. Inwestycji tych mogą dokonywać podmioty publiczne i/lub prywatne, 
jednak pomoc państwa na rzecz jakiegokolwiek obiektu infrastruktury czy suprastruktury 
portów morskich może zakłócać konkurencję między europejskimi portami (lub grozić jej 
zakłóceniem). 
 
Obecnie nie istnieją wspólne wytyczne UE w sprawie świadczenia pomocy państwa na rzecz 
portów morskich, a zatem celem niniejszej ekspertyzy jest przeprowadzenie analizy i 
udzielenie odpowiedzi na następujące zasadnicze pytania w kwestii polityki:  
 
(1) Czy występują jakiekolwiek problemy w związku z obowiązującymi przepisami w 

sprawie przeglądu pomocy państwa na rzecz infrastruktury i/lub suprastruktury 
europejskich portów morskich?  

(2) Jeżeli tak, czy niezbędne są wytyczne? 
(3) Czy istnieją jakiekolwiek inne rozwiązania opcjonalne, które mogłyby zwiększyć 

spójność i efektywność europejskiej polityki konkurencji w odniesieniu do 
finansowania infrastruktury i/lub suprastruktury portów morskich? 

 
Definicja pomocy państwa i doświadczenia związane ze wspólną europejską 
polityką portową 
 
Definicja pomocy państwa wynika z art. 87 ust. 1 Traktatu WE, który został zastąpiony art. 
107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) [UE, 2008 r.]. Artykuł 107 zawiera 
trzy ustępy. W pierwszym określa się definicję „niezgodnej” pomocy państwa; w drugim 
przewiduje się przypadki odstępstw de iure od kryterium niezgodności; w trzecim zaś 
przypadki dyskrecjonalnego odstępstwa od kryterium niezgodności. Artykuł ten stanowi: 
 
(1) Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc 

przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w 
jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez 
sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest 
niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową 
między Państwami Członkowskimi. 

(2) Zgodna z rynkiem wewnętrznym jest: 
a) pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom, pod 
warunkiem że jest przyznawana bez dyskryminacji związanej z pochodzeniem 
produktów;  
b) pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi 
lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi;  
c) pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec 
dotkniętych podziałem Niemiec, w zakresie, w jakim jest niezbędna do 
skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych tym 
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podziałem. Pięć lat po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Rada, na wniosek Komisji, 
może przyjąć decyzję uchylającą niniejszą literę. 

(3) Za zgodną z rynkiem wewnętrznym może zostać uznana: 
a) pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których 
poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan 
niedostatecznego zatrudnienia, jak również regionów, o których mowa w artykule 349, 
z uwzględnieniem ich sytuacji strukturalnej, gospodarczej i społecznej; 
b) pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie 
poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego; 
c) pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub 
niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej 
w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem; 
d) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji w Unii w zakresie 
sprzecznym ze wspólnym interesem; 
e) inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić decyzją, stanowiąc na wniosek 
Komisji. 

 
W ustępie 1 znajduje się odniesienie do „przedsiębiorstw”. W utrwalonej definicji Trybunału 
Sprawiedliwości przedsiębiorstwo opisuje się jako każdą jednostkę wykonującą działalność 
gospodarczą, niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowania, oferującą towary 
lub usługi na danym rynku. 
 
W istocie w art. 107 definiuje się pięć kryteriów, z których wszystkie muszą być spełnione, 
aby uznać pomoc państwa za niezgodną:  
 
(1) pomoc przyznawana jest przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów 

państwowych (w tym np. dochodów z loterii i funduszy europejskich); 
(2) stanowi ona korzyść dla odbiorcy;  
(3) sprzyja niektórym przedsiębiorstwom handlowym lub produkcji niektórych towarów 

(tj. ma charakter wybiórczy);  
(4) zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniem;  
(5) jeżeli dana działalność ma charakter wymiany handlowej między państwami 

członkowskimi, pomoc może wpływać na wymianę handlową.  
 
Art. 107 stanowi, że wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy 
użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca konkurencję lub grozi 
jej zakłóceniem poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom, jest niezgodna z rynkiem 
wewnętrznym. Pomoc państwa może być jednak dopuszczalna, jeżeli uzna się ją za zgodną 
z ust. 2 i 3 artykułu 107. Dokonany przez Komisję przegląd kilku przypadków pomocy 
państwa wskazuje, że w przypadku zastosowania ust. 2 i 3 możliwa jest elastyczna 
interpretacja. Może to prowadzić do zakłóceń konkurencji i stwarzać nierówne szanse w 
przypadku portów i/lub podmiotów działających w jednym porcie. Wspólne wytyczne 
umożliwiłyby przynajmniej ustanowienie bardziej przejrzystych ram finansowania 
publicznego w całej UE. 
 
W ciągu ostatnich dwudziestu lat Komisja podejmowała bezskuteczne próby wprowadzenia 
prawodawstwa wtórnego wdrażającego zasady rynku wewnętrznego w sektorze portowym 
w oparciu o tak zwany pakiet portowy I (2001) i II (2004). Celami proponowanych 
pakietów były minimalizacja zakłóceń konkurencji między portami morskimi UE oraz 
zapewnienie przejrzystości inwestycji. Oba pakiety portowe zostały odrzucone na 
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posiedzeniach plenarnych Parlamentu Europejskiego. Mimo obietnic składanych przez 
Komisję w 2007 r. i 2009 r. w sprawie przedłożenia wniosku dotyczącego wytycznych w 
zakresie pomocy państwa dla portów morskich, poczyniono niewielki postęp. 

 
W 2010 r. obowiązki związane z pomocą państwa przeniesiono z DG MOVE do DG COMP. 
Następnie DG COMP ogłosiła zainicjowanie analizy na temat finansowania publicznego w 
portach morskich, której wyniki stanowić będą podstawę do określenia odpowiednich 
działań, takich jak opracowanie wytycznych w sprawie pomocy państwa. We wrześniu 2011 
r. komisarz Siim Kallas ogłosił [por. komunikat prasowy KE IP/11/1009] zamiar 
przedłożenia w 2013 r. pakietu środków obejmujących: (1) wsparcie na rzecz działań 
wspomagających redukcję obciążenia administracyjnego w portach; (2) propozycje 
zwiększenia przejrzystości finansowania portów; oraz (3) propozycje środków w zakresie 
usług portowych.  
 
To, czy państwa członkowskie mogłyby lub powinny finansować infrastrukturę portową, 
całkowicie zależy od ich polityki transportowej i gospodarczej oraz od sposobu organizacji 
portów morskich. Jeżeli porty stanowią domenę publiczną, rząd będzie zapewniać 100% 
finansowania i oczekiwać wyłącznie pozytywnych efektów działalności portu. W Wielkiej 
Brytanii porty należą do sektora prywatnego i nie stanowią domeny publicznej. Rząd 
brytyjski nie ustanawia regulatora portowego i przekazuje jego obowiązki sektorowi 
prywatnemu. Dlatego rząd ten na ogół nie będzie prowadził inwestycji portowych. 
 
Zmiany w finansowaniu infrastruktury portów morskich  
 
W ciągu ostatnich piętnastu lat to w szczególności handel kontenerami stanowił siłę 
napędową powodującą rozbudowę portów i terminali. Przeprowadzono liczne inwestycje w 
infrastrukturę portową na tle zmieniającego się charakteru konkurencji między portami, 
które w coraz większym stopniu zyskują wymiar regionalny, ponieważ próbują zdobyć silną 
pozycję w danym regionie i badają możliwości współpracy z innymi portami, jak również z 
ośrodkami w głębi kraju. Transport kontenerowy doświadczył szczególnego rozwoju w 
ramach różnych konkurujących ze sobą sieci portów w Europie. Konkurencja między 
portami i regionami portowymi na tym kontynencie staje się coraz bardziej intensywna 
również w innych sektorach towarowych. Podział na północne i południowe europejskie 
porty morskie jest już nieco nieaktualny, ponieważ czasami należą one do tej samej sieci 
portowej, nadal jednak występuje różnica w odniesieniu do przyjmowanej generacji statków 
towarowych, która jest wyższa w portach położonych na północnym zachodzie UE.  
 
W wyniku tych wydarzeń zmianie ulega rola, jaką odgrywają władze portowe. Obok 
tradycyjnych funkcji i obowiązków przyszłą rolę władz portowych można określić jako 
wypracowanie i utrzymywanie doskonałych wzajemnych powiązań między obszarem portu a 
obszarem w głębi lądu w oparciu o różne systemy transportu intermodalnego, a także 
ułatwianie zainteresowanym podmiotom prowadzenia procesów biznesowych.  
 
Zasadnicza rola władz portowych uległa zmianie; zamiast występować w charakterze 
regulatora, ułatwiają one funkcjonowanie łańcuchów logistycznych poprzez:   
 
(1) optymalizację procesów i infrastruktury portowej; 
(2) odgrywanie kluczowej roli w tworzeniu platform dla wszystkich zainteresowanych 

podmiotów, tak aby podejmować kwestie mające wpływ na efektywność logistyki;  
(3) promocję i utrzymanie efektywnego systemu transportu intermodalnego;  
(4) nawiązywanie strategicznych relacji z obszarem w głębi lądu.  
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W ramach tego badania odrębną analizą objęto różne państwa członkowskie, co pokazuje, 
że w dziedzinie polityki wobec portów morskich występują między nimi liczne różnice. Oto 
kilka przykładów: 
 
 w Słowenii polityka w dziedzinie portów morskich jest scentralizowana i kontrolowana 

przez państwo; 
 Wielka Brytania w pełni sprywatyzowała system portowy; 
 w wielu innych państwach UE porty są dzierżawione. 
 
Dlatego metody finansowania infrastruktury portowej są znacząco odmienne w różnych 
krajach. Słowenia i Wielka Brytania nie udzielają pomocy państwa ze względu na sposób 
organizacji swoich portów, natomiast istnieją studia przypadków na temat władz 
portowych, które otrzymują pomoc państwa we wszystkich pozostałych krajach.  
 
W przypadku portów morskich UE ogólna tendencja w zakresie polityki portowej i 
finansowania portów to (powolne) przejście w kierunku większego zaangażowania sektora 
prywatnego. Oznacza to, że od władz portowych w coraz większym stopniu oczekuje się 
finansowania części pożądanych inwestycji w infrastrukturę portową, natomiast państwa 
członkowskie nie odgrywają już nadrzędnej roli ze względu na ograniczone budżety na 
inwestycje. Tendencję tę można zaobserwować we wszystkich krajach. W Niemczech i we 
Francji na przykład polityka portowa jest obecnie reformowana, natomiast we Włoszech i w 
Hiszpanii reforma ta została już przeprowadzona pod koniec ubiegłego stulecia. 
 
Finansowanie publiczne portów morskich często nie jest klasyfikowane jako 
pomoc państwa 
 
Finansowanie publiczne na rzecz infrastruktury portów morskich – zarówno infrastruktury 
podstawowej, jak i infrastruktury terminali – stało się w UE bardzo powszechną praktyką w 
ciągu ostatnich dziesięciu lat. Ciągłe inwestycje w infrastrukturę portów morskich są często 
niezbędne, aby konkurować i zyskiwać udział w rynku. Jak już wspomniano, między 
państwami członkowskimi w całej UE istnieją liczne różnice w finansowaniu, które są 
między innymi uzależnione od formy prawnej danego portu morskiego.  
 
W krajach położonych na południu UE centralne organy rządowe odgrywają czasami rolę w 
finansowaniu infrastruktury portów morskich, występując np. jako podmioty gwarantujące 
pożyczki bankowe. We Włoszech podział ról między organizacje finansujące porty nie jest w 
pełni ustalony, choć w 2010 r. powstały nowe porty regionalne. Powodem jest brak jasnej 
definicji różnych portowych obiektów infrastrukturalnych, które nie wchodzą w skład 
infrastruktury podstawowej. Jednocześnie w krajach położonych na północy UE różne 
organy rządowe mogą odgrywać pewną rolę w związku z pomocą państwa. We Francji i w 
Holandii rządy krajowe pełnią nadrzędną funkcję, natomiast w Niemczech i w Belgii 
kluczowa rola przypada krajom związkowym i/lub gminom. Jednak w Wielkiej Brytanii 
rządowi nie powierza się żadnych zasadniczych zadań, ponieważ nie jest on odpowiedzialny 
za finansowanie jakichkolwiek inwestycji w głównych brytyjskich portach morskich. 
Wszystkie inwestycje muszą być prowadzone przez prywatnych właścicieli portów i/lub – w 
znacznie mniejszym zakresie – przez samofinansujące się porty powiernicze (głównie w 
odniesieniu do dróg dostępu i utrzymania dróg wodnych).  
 
Różnice organizacyjne i finansowe między portami na północy i południu UE w żaden 
sposób nie mają wpływu na podejście do pomocy państwa w kontekście art. 107 TFUE, 
który zawsze pozostaje głównym aktem prawnym. 
 

 6 



Pomoc państwa dla portów morskich w UE 
____________________________________________________________________________________________ 

Przegląd przypadków udzielania pomocy państwa przeanalizowanych w niniejszej 
ekspertyzie wskazuje, że powoływanie się na ust. 2 i 3 artykułu 107 nie zawsze prowadzi 
do większej przejrzystości. Tak naprawdę publiczne finansowanie infrastruktury portów 
morskich może zakłócać konkurencję między portami i firmami logistycznymi w UE (lub 
grozi jej zakłóceniem). W dziewięciu państwach członkowskich UE, które objęto 
przeglądem, w ciągu ostatnich dziesięciu lat analizie poddano co najmniej 10 przypadków 
pomocy państwa.  
 
Podejmując ostateczną decyzję, Komisja nie wyraziła obiekcji w żadnym z tych 
przypadków, a zatem w żadnej analizie przypadku nie stwierdzono, by finansowanie 
publiczne stanowiło niezgodną z prawem pomoc państwa.  
 
Szczególnie interesujący jest przypadek Windawy. Wydaje się, że Komisja przyjęła 
odmienne podejście wobec władz portowych, najwyraźniej uznając porty za 
„przedsiębiorstwa”. Zasadniczo wynika z tego, że o wszystkich programach inwestycji 
publicznych w portach należy powiadamiać Komisję. 
 
Aby uczynić interpretację art. 107, a w szczególności ust. 2 i 3, bardziej przejrzystą, 
niezbędna jest inicjatywa ustawodawcza. Wydaje się, że najwłaściwszą odpowiedź stanowią 
wytyczne w zakresie pomocy państwa dla portów. 
 
Reasumując, mimo różnych prób opracowania szczegółowych wytycznych w sprawie 
przeglądu pomocy państwa w sektorze portów morskich, podejmowanych przez UE na 
przestrzeni lat, nie istnieją one na obecnym etapie. Komisja wydaje się podzielona w tej 
kwestii, choć w 2011 r. komisarz Siim Kallas ogłosił zamiar przedstawienia w roku 2013 
pakietu wniosków, który obejmowałby zmniejszenie biurokracji w portach, zwiększenie 
przejrzystości finansowania portów oraz środki w zakresie usług portowych. A zatem art. 
107 TFUE jest obecnie uznawany za podstawę, na której określa się, czy pomoc państwa 
dla portów morskich jest dopuszczalna. W praktyce ust. 2 i 3 pozostawiają margines na 
interpretację. 
 
Odpowiedź na trzy główne pytania dotyczące prowadzonej polityki 
 
Mając na uwadze ten wniosek, można udzielić odpowiedzi na następujące zasadnicze 
pytania badawcze: 
 
(1) Czy występują jakiekolwiek problemy w związku z obowiązującymi przepisami w 

sprawie przeglądu pomocy państwa na rzecz infrastruktury i/lub suprastruktury 
europejskich portów morskich  
Odpowiedź: Tak, wydaje się, że tak się dzieje, szczególnie w odniesieniu do 
przejrzystości. Istnienie systemów finansowania publicznego może obecnie prowadzić 
do braku przejrzystości po stronie zainteresowanych podmiotów, co z kolei może 
powodować postrzeganie takiego finansowania jako nieuczciwie uzyskanej korzyści, 
nawet jeśli tak nie jest.  

 
(2) Jeżeli występują problemy, czy konieczne są zmiana przepisów w sprawie przeglądu 

bądź opracowanie wytycznych, tak aby ustanowić odpowiednie zasady? 
Odpowiedź: Tak, pożądane jest rozwiązanie w postaci wytycznych w zakresie 
pomocy państwa dla portów. W opinii konsultantów należy raczej sformułować 
wytyczne niż tworzyć ramy instytucjonalne. Europejski sektor portowy jest bardzo 
zróżnicowany i to właśnie zapewnia wartość dodaną dla UE. Należy zatem utrzymać 
ten stan rzeczy, jednak w przypadku europejskiej polityki portowej podejście 
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uniwersalne nie jest wykonalne w praktyce. Na szczeblu państw członkowskich należy 
zachować możliwość podejmowania konkretnych inicjatyw wspierających sektor 
portowy, o ile są one zgodne z zasadami rynku wewnętrznego. Rygorystyczne 
regulacje w formie ram instytucjonalnych mogą zaszkodzić konkurencyjności 
europejskich portów morskich i sprawić, że strategie polityczne zostaną pozbawione 
elastyczności. W przypadku wszelkich przyszłych inicjatyw europejskich następujące 
zasady muszą mieć znaczenie kluczowe: (1) pewność prawa, (2) równe szanse oraz 
(3) otwarty dostęp do rynku. 

 
(3) Czy istnieją jakiekolwiek inne rozwiązania opcjonalne, które mogłyby zwiększyć 

spójność i efektywność europejskiej polityki konkurencji w odniesieniu do 
finansowania infrastruktury i/lub suprastruktury portów morskich? 
Odpowiedź: Prawdopodobnie nie. W opinii autorów najlepszą opcją jest 
opracowanie wytycznych, tak aby zwiększyć spójność, przejrzystość i skuteczność 
europejskiej polityki portowej i europejskiej polityki konkurencji w odniesieniu do 
finansowania infrastruktury i/lub suprastruktury portów morskich. Należy preferować 
raczej wytyczne niż ramy finansowania infrastruktury, ponieważ wdrożenie ram trwa 
dłużej; są też one mniej elastyczne w praktyce. Wytyczne są preferowane również z 
tego względu, iż w przypadku sektora portów morskich w UE funkcjonują 
zróżnicowane i złożone ramy prawne i trudno byłoby sprawić, aby państwa 
członkowskie zaakceptowały nowe prawo pierwotne. 

 
Uwzględniając powyższe, główne zalecenie dla Parlamentu Europejskiego to stworzenie 
wspólnych wytycznych w zakresie publicznego finansowania w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej: 
 
 dostępu do portów i podstawowej infrastruktury; 
 infrastruktury terminali; 
 suprastruktury i urządzeń do przeładunku towarów. 
 
Obrady Parlamentu Europejskiego dotyczące inicjatywy w sprawie wspólnych wytycznych 
dotyczących publicznego finansowania oraz pomocy państwa na rzecz infrastruktury i 
suprastruktury portów morskich powinny też dotyczyć następujących kwestii: 
 
 objęcia zakresem dyrektywy w sprawie przejrzystości stosunków finansowych 

wszystkich głównych portów morskich w UE;  
 warunków udzielania koncesji przedsiębiorstwom handlowym; 
 odszkodowań (np. odszkodowań ekologicznych). 
 
Przejrzystość rozliczeń władz portowych to czynnik umożliwiający przyjęcie wspólnych 
wytycznych. Bez przejrzystości rozliczeń, tj. oddzielenia rozliczeń finansowania publicznego 
na rzecz władz portowych od wpływów o charakterze komercyjnym, podjęcie kwestii 
pomocy państwa nie jest możliwe. 
 
Kwestia finansowania publicznego na rzecz infrastruktury terminali, a także dochodów z 
opłat za dzierżawę wnoszonych przez operatora terminalu może wiązać się z zakłócaniem 
konkurencji. Opłaty za najem i dzierżawę obiektów infrastrukturalnych związanych z 
terminalami (np. miejsc cumowania statków) powinny pokrywać koszty inwestycji 
prowadzonych przez zainteresowany podmiot publiczny (władze krajowe, regionalne i 
lokalne), w tym rynkowo zorientowany zwrot z inwestycji. Wydaje się jednak, że opłaty za 
najem i dzierżawę wnoszone przez operatorów terminali są różne w różnych państwach 
członkowskich. Cofnięcie niezgodnych z zasadami rynkowymi zezwoleń na prowadzenie 
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terminali, czyli działalności, z której nie można pokryć kosztów inwestycji i która nie 
przynosi zysku w postaci opłaty dzierżawnej, może powodować zakłócenia konkurencji nie 
tylko w samym porcie, lecz także między portami. Ustalenia w sprawie zezwoleń nie 
wchodzą w zakres niniejszej ekspertyzy. 
 
Inna kwestia, która jest ważna szczególnie w krajach położonych nad Morzem 
Śródziemnym i Morzem Czarnym, to zakłócenia konkurencji między portami UE a 
niektórymi portami w państwach trzecich. Choć przepisy art. 107 odnoszą się wyłącznie do 
rynku wewnętrznego, co tym samym wyklucza państwa trzecie, należy rozpocząć prace 
mające na celu propagowanie równych szans dla portów UE i niektórych portów z państw 
trzecich.  


