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Ajutoare de stat pentru porturile maritime din UE 
____________________________________________________________________________________________ 

SINTEZĂ 

Întrebările studiului la care trebuie oferite răspunsuri 
 
Uniunea Europeană (UE) deţine aproximativ 1 200 de porturi maritime în 22 de state 
membre [Comisia Europeană, 2006], iar aceste porturi maritime furnizează numeroase 
tipuri de instalaţii pentru încărcarea și descărcarea de bunuri. Aceste instalaţii sunt de trei 
tipuri: (1) infrastructură portuară de bază, (2) infrastructură a terminalelor și (3) 
suprastructură portuară. În diferite porturi din Europa se fac investiţii în toate aceste trei 
categorii de instalaţii. Aceste investiţii pot fi făcute de entităţi publice și/sau private, dar 
ajutoarele de stat pentru orice fel de infrastructură sau de suprastructură portuară 
maritimă pot denatura (sau pot ameninţa să denatureze) concurenţa dintre porturile 
europene. 
 
În prezent, nu există linii directoare comune la nivelul UE în ceea ce privește acordarea de 
ajutoare de stat porturilor maritime, prin urmare, obiectivul acestui studiu este de a analiza 
și de a oferi răspunsuri la principalele întrebări privind politica prezentate mai jos:  
 
(1) Există probleme legate de normele actuale privind controlul ajutoarelor de stat pentru 

infrastructura și/sau suprastructura porturilor maritime europene?  
(2) Dacă da, sunt necesare linii directoare? 
(3) Sau, în ceea ce privește finanţarea infrastructurii și/sau a suprastructurii porturilor 

maritime, există alte opţiuni care ar putea îmbunătăţi coerenţa și eficacitatea politicii 
europene în materie de concurenţă? 

 
Definiţia ajutorului de stat și experienţele avute cu o politică europeană comună 
în materie de porturi 
 
Definiţia ajutorului de stat reiese din articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE, care a fost 
înlocuit cu articolul 107 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) [UE, 
2008]. Articolul 107 conţine trei alineate. Primul alineat definește ajutoarele de stat 
„incompatibile”; al doilea alineat prevede cazurile de derogare de jure de la criteriul 
incompatibilităţii; iar al treilea alineat prevede cazurile de derogare discreţionară de la 
criteriul incompatibilităţii. Articolul prevede următoarele: 
 
(1) Cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate, sunt incompatibile cu piaţa internă 

ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, 
care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor 
întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează 
schimburile comerciale dintre statele membre. 

(2) Sunt compatibile cu piaţa internă: 
(a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali, cu condiţia ca 
acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor vizate;  
(b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de 
alte evenimente extraordinare;  
(c) ajutoarele acordate economiei anumitor regiuni ale Republicii Federale Germania 
afectate de divizarea Germaniei, în măsura în care acestea sunt necesare pentru 
compensarea dezavantajelor economice cauzate de această divizare. În termen de 
cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul, hotărând la 
propunerea Comisiei, poate adopta o decizie de abrogare a prezentei litere. 
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(3) Pot fi considerate compatibile cu piaţa internă: 
(a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care 
nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei 
de muncă extrem de scăzut, precum și a regiunilor prevăzute la articolul 349, avându-
se în vedere situaţia lor structurală, economică și socială; 
(b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes 
european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru; 
(c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor 
regiuni economice, în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile 
schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun; 
(d) ajutoarele destinate să promoveze cultura și conservarea patrimoniului, în cazul în 
care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale și de 
concurenţă în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun; 
(e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului, care hotărăște la 
propunerea Comisiei. 

 
La alineatul (1), se face referire la „întreprinderi”. Definiţia stabilită de Curtea Europeană de 
Justiţie descrie o „întreprindere” ca fiind „orice entitate angajată într-o activitate de natură 
economică care oferă bunuri și servicii pe piaţă, indiferent de statutul său juridic și de 
modul în care este finanţată”. 
 
De fapt, la articolul 107 sunt definite cinci criterii, pe care un ajutor de stat trebuie să le 
îndeplinească pentru a fi incompatibil:  
 
(1) ajutorul este acordat de un stat membru sau prin intermediul resurselor de stat 

(inclusiv, de exemplu, fonduri de distribuire ale loteriei sau fonduri europene);   
(2) acesta conferă un avantaj beneficiarului;  
(3) acesta favorizează anumite întreprinderi comerciale sau producerea anumitor bunuri 

(adică are o natură selectivă);  
(4) acesta denaturează sau poate să denatureze concurenţa;  
(5) dacă activitatea este de natură comercială între state membre, ajutorul poate să 

afecteze schimburile comerciale.  
 
Articolul 107 prevede că sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state 
membre care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea 
anumitor întreprinderi. Cu toate acestea, ajutoarele de stat sunt acceptabile dacă sunt 
considerate a fi compatibile cu articolul 107 alineatele (2) și (3). Controlul efectuat de 
Comisie asupra mai multor cazuri de ajutoare de stat arată că este posibilă o interpretare 
flexibilă prin utilizarea alineatelor (2) și (3). Acest fapt ar putea duce la denaturarea 
concurenţei și la condiţii de concurenţă inegale între porturi și/sau între operatorii dintr-un 
anumit port. Liniile directoare comune cel puţin ar permite un cadru mai transparent de 
finanţare publică la nivelul întregii UE. 
 
În ultimii douăzeci de ani, Comisia a încercat, dar fără a reuși, să introducă în sectorul 
portuar legislaţia secundară implementând normele privind piaţa internă prin măsurile 
denumite în mod uzual pachetele portuare I (2001) și II (2004). Pachetele propuse au avut 
ca scop minimizarea denaturării concurenţei dintre porturile maritime din UE și asigurarea 
transparenţei investiţiilor. Ambele pachete portuare au fost respinse în ședinţele plenare ale 
Parlamentului European. În ciuda promisiunilor Comisiei din 2007 și din 2009 de a înainta o 
propunere de linii directoare privind ajutoarele de stat pentru porturile maritime, progresele 
au fost neînsemnate. 
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În 2010, responsabilităţile în materie de ajutoare de stat au fost transferate de la Direcţia 
Generală Mobilitate și Transporturi către Direcţia Generală Concurenţă care ulterior a 
anunţat lansarea unui studiu privind finanţarea publică în domeniul porturilor maritime, al 
cărui rezultat va fi baza pentru stabilirea demersurilor adecvate, de exemplu, linii 
directoare privind ajutoarele de stat. În septembrie 2011, comisarul Kallas și-a anunţat 
intenţia [a se vedea comunicatul de presă IP/11/1009 al Comisiei Europene] de a înainta în 
2013 un pachet de măsuri care va consta în: (1) susţinere pentru măsuri care să contribuie 
la reducerea sarcinii administrative din porturi; (2) propuneri pentru îmbunătăţirea 
transparenţei finanţării din sectorul portuar și (3) propuneri de măsuri privind serviciile 
portuare.  
 
Răspunsul la întrebarea dacă statele membre ar putea sau ar trebui să finanţeze 
infrastructura portuară depinde în întregime de politicile lor privind transporturile și 
economia și de organizarea porturilor lor maritime. Dacă porturile fac parte din domeniul 
public, guvernul le va acorda finanţare în proporţie de 100 % și nu va căuta să obţină 
niciun alt profit decât efectele pozitive pe care un port le-ar putea genera. În Regatul Unit, 
porturile aparţin sectorului privat, și nu domeniului public. Guvernul Regatului Unit nu are o 
autoritate de reglementare în sectorul portuar, această responsabilitate revenindu-i 
sectorului privat. Prin urmare, Guvernul Regatului Unit nu va investi în mod obișnuit în 
porturi. 
 
Schimbările apărute în finanţarea infrastructurii porturilor maritime  
 
În ultimii cincisprezece ani, schimburile comerciale prin containere au reprezentat în mod 
special un factor de extindere a capacităţilor porturilor și ale terminalelor. S-au făcut 
numeroase investiţii în infrastructura portuară în contextul schimbării condiţiilor de 
concurenţă dintre porturi, care are tot mai mult o dimensiune regională, întrucât porturile 
încearcă să dobândească o poziţie puternică în cadrul unei regiuni și urmăresc să coopereze 
cu alte porturi sau cu locuri din hinterlanduri. În special, în ceea ce privește transportul de 
containere, s-a putut observa dezvoltarea de diferite reţele de porturi în Europa care 
concurează între ele. Concurenţa dintre porturi și regiunile portuare din Europa devine tot 
mai intensă și în alte sectoare ale transportului de mărfuri. Deosebirile dintre porturile 
maritime din nordul și din sudul Europei nu mai sunt chiar de actualitate, întrucât porturile 
maritime aparţin uneori aceleași reţele de porturi, dar mai există totuși o diferenţă între 
generaţiile de cargouri, care este mai accentuată în porturile din nord-vestul UE.  
 
În urma acestor evoluţii, rolul jucat de autorităţile portuare se schimbă. În plus faţă de 
funcţiile și obligaţiile tradiţionale, viitorul rol al autorităţilor portuare ar putea fi descris ca 
fiind dezvoltarea și întreţinerea de interconexiuni excelente între zona portuară și hinterland 
prin diverse sisteme de transport intermodal, precum și facilitarea proceselor de afaceri 
pentru părţile interesate.  
 
Principalul rol al autorităţilor portuare a trecut de la cel de reglementare la cel de facilitare 
a lanţurilor logistice prin:   
 
(1) optimizarea proceselor și a infrastructurii portuare; 
(2) asumarea unui rol principal în crearea de platforme cu toate părţile interesate în 

vederea soluţionării problemelor care afectează performanţa logisticii;  
(3) promovarea și menţinerea unui sistem eficient de transport intermodal;  
(4) dezvoltarea de relaţii strategice cu hinterlandul.  
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În cadrul acestui studiu sunt analizate separat diferite state membre, ceea ce indică faptul 
că există numeroase diferenţe între acestea în ceea ce privește politicile în materie de 
porturi maritime. Pentru a oferi numai câteva exemple: 
 
 Slovenia are o politică în materie de porturi maritime centralizată și controlată de 

stat; 
 Regatul Unit are un sistem portuar complet privatizat; 
 în numeroase alte state membre ale UE porturile maritime sunt porturi deţinute de 

autorităţi. 
 
În consecinţă, finanţarea infrastructurii portuare diferă considerabil între state. Slovenia și 
Regatul Unit nu au ajutoare de stat din cauza modului de organizare a porturilor lor, în timp 
ce pentru toate celelalte state există studii de caz care indică faptul că autorităţile portuare 
primesc ajutoare de stat.  
 
În ceea ce privește politicile în materie de porturi și finanţarea pentru porturile maritime din 
UE, tendinţa generală este de a merge (încet) către o implicare mai semnificativă a 
sectorului privat. Ceea ce înseamnă că autorităţilor portuare li se solicită din ce în ce mai 
mult să finanţeze anumite părţi din investiţiile dorite în infrastructura portuară, în timp ce 
statul membru nu mai preia rolul principal din cauza bugetelor limitate de investiţii. Această 
tendinţă poate fi observată în toate statele. De exemplu, în Germania și Franţa politicile în 
materie de porturi sunt în curs de reformare, în timp ce în Italia și Spania această reformă 
a avut deja loc la sfârșitul secolului trecut. 
 
Adesea în practică finanţarea publică a porturilor maritime nu este clasificată ca 
ajutor de stat 
 
În ultimii zece ani, finanţarea publică a infrastructurii porturilor maritime – atât a 
infrastructurii de bază, cât și a infrastructurii terminalelor – a fost foarte uzuală în UE. 
Pentru a concura și pentru a atrage cotă de piaţă, deseori sunt necesare investiţii continue 
în infrastructura porturilor maritime. Astfel cum s-a menţionat, în ceea ce privește 
finanţarea, la nivelul întregii UE există numeroase diferenţe între statele membre în funcţie, 
inter alia, de forma juridică a portului maritim.  
 
În statele membre ale UE din sud, uneori un rol în finanţarea infrastructurii porturilor 
maritime îl joacă organizaţiile guvernamentale centrale, de exemplu, în calitate de partener 
care garantează împrumuturile bancare. În Italia, distribuţia rolurilor între organizaţiile care 
finanţează porturile nu este complet stabilită, deși în 2010 noi porturi regionale au fost 
create. Motivul este lipsa unei definiţii clare a diverselor infrastructuri portuare care nu fac 
parte din infrastructura de bază. Pentru moment, în statele membre ale UE din nord, 
diferite organizaţii guvernamentale pot juca un rol în cadrul ajutoarelor de stat. În Franţa și 
Ţările de Jos, un rol principal îl joacă guvernele naţionale, în timp ce în Germania și Belgia, 
un rol principal îl joacă statele federale și/sau municipalităţile. Cu toate aceste, în Regatul 
Unit guvernului nu îi revine nici un rol principal deoarece acesta nu este responsabil pentru 
nicio investiţie financiară în principalele porturi maritime din Regatul Unit. Toate investiţiile 
trebuie făcute de proprietarii porturilor private și/sau, într-o măsură mult mai mică, de 
porturile care aparţin unor trusturi care se autofinanţează (în special în ceea ce privește 
întreţinerea canalelor de acces și a căilor navigabile).  
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Diferenţele de organizare și cele financiare dintre porturile din nordul și sudul UE nu 
afectează modul în care ajutoarele de stat sunt tratate în articolul 107 din TFUE, care este 
întotdeauna legislaţia de reper. 
 
Controalele asupra unor cazuri de ajutor de stat examinate în cadrul acestui studiu indică 
faptul că invocarea articolului 107 alineatele (2) și (3) nu are întotdeauna ca rezultat o mai 
mare transparenţă. De fapt, finanţarea publică a infrastructurii porturilor maritime ar putea 
denatura (sau ameninţa să denatureze) concurenţa dintre porturi și companiile de logistică 
din UE. În cadrul celor nouă state membre examinate, s-au efectuat controale asupra a cel 
puţin zece cazuri de ajutor de stat în ultimii 10 ani.  
 
Decizia finală a Comisiei privind toate aceste cazuri a fost că nu există obiecţii, astfel că în 
niciunul dintre controalele asupra acestor cazuri nu s-a concluzionat că finanţarea publică 
ar reprezenta un ajutor de stat incompatibil.  
 
Cazul orașului Ventspils este interesant în mod special. Se pare că poziţia luată de Comisie 
faţă de autorităţile portuare a fost diferită, deoarece aparent aceasta a considerat porturile 
ca fiind „întreprinderi”. În mod fundamental, acest lucru implică faptul că este necesar ca 
toate programele de investiţii publice în porturi să fie notificate Comisiei. 
 
Este necesară o iniţiativă legislativă pentru a face mai transparentă interpretarea 
articolului 107 și, în special, a alineatelor (2) și (3). Cea mai adecvată soluţie pare să fie 
liniile directoare privind ajutoarele de stat acordate porturilor. 
 
În concluzie, deși de-a lungul anilor UE a avut diverse încercări de a elabora linii directoare 
specifice privind controlul ajutoarelor de stat din sectorul porturilor maritime, în prezent nu 
există niciun fel de linii directoare. Aparent Comisia nu are o părere uniformă în privinţa 
acestei probleme, deși în 2011 comisarul Kallas și-a anunţat intenţia de a înainta un pachet 
de propuneri în 2013, incluzând reducerea birocraţiei din cadrul porturilor, îmbunătăţirea 
transparenţei finanţării acordate porturilor, precum și măsuri privind serviciile portuare.  În 
consecinţă, articolul 107 din TFUE este considerat în prezent ca fiind baza pentru stabilirea 
acceptabilităţii ajutoarelor de stat acordate porturilor maritime. În practică, alineatele (2) și 
(3) lasă loc de interpretare. 
 
Răspunsuri la cele trei întrebări principale privind politica 
 
Având în vedere această concluzie, se pot da răspunsuri la următoarele întrebări principale 
ale studiului: 
 
(1) Există probleme legate de normele actuale privind controlul ajutoarelor de stat pentru 

infrastructura și/sau suprastructura porturilor maritime europene? 
Răspuns: Se pare că da, în special în ceea ce privește transparenţa. Existenţa 
programelor de finanţare publică ar putea duce în prezent la o lipsă de transparenţă 
faţă de părţile interesate, ceea ce în schimb ar putea duce la perceperea unui avantaj 
injust, chiar și atunci când nu ar fi cazul.  

 
(2) Dacă într-adevăr există probleme, este necesară modificarea normelor privind 

controlul sau stabilirea de linii directoare pentru elaborarea de norme adecvate? 
Răspuns: Da, este de dorit o soluţie sub forma unor linii directoare privind ajutoarele 
de stat pentru porturi. În opinia consultanţilor, este mai bine să se elaboreze linii 
directoare decât să se creeze un cadru instituţional. Sectorul european al porturilor 
este foarte diversificat, iar acest lucru oferă UE o valoare adăugată. Prin urmare, acest 
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sector trebuie întreţinut, dar în practică o abordare unică a politicii europene privind 
porturile nu este fezabilă. La nivelul statelor membre, trebuie să rămână posibile 
iniţiativele specifice de susţinere a sectorului portuar, cu condiţia ca ele să fie 
compatibile cu normele privind piaţa internă. Regulamentele stricte sub forma unui 
cadru instituţional pot dăuna competitivităţii porturilor maritime europene și pot duce 
la politici rigide. Orice iniţiativă europeană viitoare trebuie să aibă ca puncte centrale 
următoarele principii: (1) certitudine juridică, (2) condiţii de concurenţă echitabile și 
(3) acces deschis la piaţă. 

 
(3) În ceea ce privește finanţarea infrastructurii și/sau a suprastructurii porturilor 

maritime, există alte opţiuni care ar putea îmbunătăţi coerenţa și eficacitatea politicii 
europene în materie de concurenţă? 
Răspuns: Probabil că nu. În opinia autorilor, cea mai bună opţiune este de a 
elabora linii directoare pentru îmbunătăţirea coerenţei, a transparenţei și a eficacităţii 
politicilor europene în materie de porturi și concurenţă, în ceea ce privește finanţarea 
infrastructurii și/sau a suprastructurii porturilor maritime. Liniile directoare sunt de 
preferat în locul unui cadru privind taxele percepute pentru infrastructură, deoarece 
implementarea acestuia ar dura mai mult, iar în practică acesta este mai puţin flexibil. 
De asemenea, ar fi de preferat liniile directoare, deoarece sectorul porturilor maritime 
din UE are un cadru legislativ divers și complex, astfel că statele membre nu vor fi 
ușor de convins să accepte o nouă legislaţie primară. 

 
Având în vedere cele de mai sus, principala recomandare a Parlamentului European este de 
a elabora linii directoare comune privind finanţarea publică din statele membre ale Uniunii 
Europene: 
 
 a infrastructurii portuare de acces și de bază; 
 a infrastructurii terminalelor; 
 a suprastructurii și a materialelor pentru manipulare. 
 
Deliberările din cadrul Parlamentului European referitoare la o iniţiativă pentru linii 
directoare comune privind finanţarea publică și ajutoarele de stat pentru infrastructura și 
suprastructura porturilor maritime ar trebui să acopere și: 
 
 aplicarea Directivei privind transparenţa financiară în cazul tuturor porturilor maritime 

din UE;  
 condiţiile de acordare a concesiunilor în favoarea întreprinderilor comerciale; 
 compensaţiile (de exemplu, compensaţiile ecologice). 
 
Transparenţa conturilor autorităţilor portuare este un agent de facilitare a liniilor directoare 
comune. Nu este posibilă o abordare a ajutoarelor de stat fără transparenţa conturilor, 
adică fără separarea conturilor specifice funcţiilor publice ale autorităţii portuare de 
veniturile sale comerciale. 
 
Pot face obiectul denaturării concurenţei problema finanţării publice a infrastructurii 
terminalelor și veniturile provenite din chiriile plătite de operatorul terminalului. Închirierea 
și concesionarea infrastructurii terminalelor (de exemplu, a danelor) ar trebui să acopere 
costul investiţiilor făcute de către părţile publice interesate (autorităţi naţionale, regionale 
sau locale) și să includă o rentabilitate a investiţiei în funcţie de piaţă. Cu toate acestea, 
preţurile pentru închiriere și concesionare plătite de operatorii terminalelor par să fie 
diferite între statele membre. Încheierea de concesiuni de terminale neconforme cu piaţa 
care nu acoperă costurile investiţiilor și nu generează nicio chirie poate avea ca rezultat 
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denaturarea concurenţei nu numai în cadrul unui port, ci și dintre porturi. Acordurile de 
concesionare nu se încadrează în domeniul acestui studiu. 
 
O altă problemă importantă, mai ales în statele de la Marea Mediterană și de la Marea 
Neagră, este denaturarea concurenţei dintre porturile din UE și porturile unor ţări terţe. 
Deși dispoziţiile articolului 107 privesc numai piaţa internă, astfel excluzându-se ţările terţe, 
ar trebui iniţiate activităţi de promovare a unor condiţii de concurenţă echitabile pentru 
porturile din UE în raport cu porturile unor ţări terţe.  


