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POVZETEK 

Vprašanja, na katera mora odgovoriti raziskava 
 
Evropska unija (EU) ima skoraj 1 200 morskih pristanišč v 22 državah članicah [Evropska 
komisija, 2006], ki ponujajo vsakovrstne zmogljivosti za natovarjanje in raztovarjanje 
blaga. Te se razvrščajo v tri kategorije: (1) osnovna pristaniška infrastruktura, (2) 
terminalska infrastruktura, (3) pristaniška nadstruktura. V različnih evropskih pristaniščih 
se vlaga vse te tri vrste zmogljivosti. Nosilci naložb so lahko iz javnega ali zasebnega 
sektorja, vendar lahko državna pomoč za kakršno koli pristaniško infrastrukturo ali 
nadstrukturo izkrivi konkurenco med evropskimi pristanišči (ali pomeni nevarnost zanjo). 
 
Ker za zdaj skupnih evropskih smernic glede državne pomoči morskim pristaniščem ni, je 
namen te študije preučiti in odgovoriti na naslednja osnovna vprašanja s področja politike:  
 
(1) Ali obstajajo težave z obstoječimi pravili o reviziji državne pomoči za infrastrukturo ali 

nadstrukturo v evropskih pristaniščih?  
(2) Če to drži, ali so potrebne smernice? 
(3) Ali pa morda obstaja katera druga možnost za izboljšanje skladnosti in učinkovitosti 

evropske konkurenčne politike v zvezi s financiranjem infrastrukture ali nadstrukture v 
morskih pristaniščih? 

 
Opredelitev državne pomoči in izkušnje s skupno evropsko pristaniško politiko 
 
Opredelitev državne pomoči izhaja iz člena 87(1) Pogodbe ES, ki ga je nadomestil člen 107 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) [EU, 2008]. Ta ima tri odstavke. Prvi odstavek 

vsebuje opredelitev „nezdružljive‟ državne pomoči, drugi opredeljuje primere pravnih 
odstopanj od merila nezdružljivosti, tretji pa opredeljuje primere neobveznih odstopanj od 
merila nezdružljivosti. Člen se glasi: 
 
(1) Razen če Pogodbi ne določata drugače, je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali 

kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala 
konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega 
blaga, nezdružljiva  z notranjim trgom, kolikor prizadene trgovino med državami 
članicami. 

(2) Z notranjim trgom je združljivo naslednje: 
a) pomoč socialnega značaja, dodeljena posameznim potrošnikom, pod pogojem, da 
je dodeljena brez diskriminacije glede na poreklo zadevnih izdelkov;  
b) pomoč za povrnitev škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni dogodki;  
c) pomoč, dodeljena gospodarstvu nekaterih območij Zvezne republike Nemčije, ki jih 
je prizadela delitev Nemčije, kolikor je takšna pomoč potrebna za nadomestilo 
gospodarske škode, ki jo je ta delitev povzročila. Pet let po začetku veljavnosti 
Lizbonske pogodbe, lahko Svet na predlog Komisije sprejme sklep o razveljavitvi te 
točke. 

(3) Kot združljivo z notranjim trgom se lahko šteje naslednje: 
(a) pomoč za pospeševanje gospodarskega razvoja območij, kjer je življenjska raven 
izjemno nizka ali kjer je podzaposlenost velika, in v regijah iz člena 349 glede na 
njihov strukturni, gospodarski in socialni položaj; 
(b) pomoč za pospeševanje izvedbe pomembnega projekta skupnega evropskega 
interesa ali za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu države članice; 
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(c) pomoč za pospeševanje razvoja določenih gospodarskih dejavnosti ali določenih 
gospodarskih območij, kadar takšna pomoč ne spreminja trgovinskih pogojem 
v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi; 
(d) pomoč za pospeševanje kulture in ohranjanja kulturne dediščine, kadar takšna 
pomoč ne škoduje trgovinskim pogojem in konkurenci v Uniji v obsegu, ki je 
v nasprotju s skupnimi interesi; 
(e) druge vrste pomoči, kakršne lahko Svet določi v odločbi, ki jo sprejme na predlog 
Komisije. 

 

Prvi odstavek govori o „podjetjih‟. Uveljavljena opredelitev Evropskega sodišča „podjetje‟ 
opisuje kot „vsak subjekt, ki opravlja dejavnost ekonomskega značaja, ki dobavlja blago ali 

ponuja storitve na določenem trgu, ne glede na pravni status ali način financiranja‟. 
 
Pravzaprav člen 107 določa pet meril, ki morajo biti vsa izpolnjena za nezdružljivost 
državne pomoči:  
 
(1) pomoč dodeli država članica ali se dodeli iz državnih virov (tudi npr. porazdelitev 

loterijskih dobičkov in evropskih sredstev);   
(2) prejemniku zagotovi prednost;  
(3) daje prednost nekaterim podjetjem ali proizvodnji določenega blaga (je torej 

selektivnega značaja);  
(4) izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco;  
(5) če je dejavnost mogoče tržiti med državami članicami, pomoč lahko vpliva na 

trgovino.  
 
Člen 107 navaja, da je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ki izkrivlja ali bi lahko 
izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem, nezdružljiva z 
notranjim trgom. Vendar pa je državna pomoč sprejemljiva, če je združljiva z odstavkoma 
2 in 3 člena 107. Pregled več primerov državne pomoči v Komisiji kaže, da omogočata 
odstavka 2 in 3 zelo ohlapno razlago. To bi lahko povzročilo izkrivljenje konkurence in 
neenake konkurenčne pogoje med pristanišči ali med gospodarskimi subjekti v 
posameznem pristanišču. Skupne smernice bi vsaj omogočile bolj pregleden okvir javnega 
financiranja v EU. 
 
V zadnjih dvajsetih letih je Komisija brez uspeha poskušala uvesti sekundarno zakonodajo o 
izvajanju pravil notranjega trga v pristaniškem sektorju s tako imenovanima pristaniškima 
svežnjema I (2001) in II (2004). Namen predlaganih zakonodajnih svežnjev je bil čim bolj 
zmanjšati izkrivljanje konkurence med morskimi pristanišči v EU in zagotoviti preglednost 
naložb. Na plenarnih zasedanjih Evropskega parlamenta sta bila oba zavrnjena. Kljub 
obljubam Komisije iz let 2007 in 2009, da bo objavila predlog o smernicah glede državne 
pomoči za morska pristanišča, je bilo doseženega le malo napredka. 
 
Leta 2010 je pristojnost za državne pomoči z GD MOVE prešla na GD COMP. Ta je nato 
napovedal začetek študije o javnem financiranju v morskih pristaniščih, katere izsledki naj 
bi bili osnova za odločanje o primernih ukrepih, kot so smernice glede državne pomoči. 
Septembra 2011 je komisar Kallas za leto 2013 napovedal [glej sporočilo za javnost 
Evropske komisije IP/11/1009] sveženj ukrepov, ki naj bi zajemali: (1) podporo ukrepom 
za zmanjševanje upravne obremenitve v pristaniščih, (2) predloge za večjo preglednost 
njihovega financiranja in (3) predloge za ukrepe v zvezi s pristaniškimi storitvami.  
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Vprašanje, ali lahko države članice financirajo pristaniško infrastrukturo in ali bi jo morale, 
je v celoti odvisno od njihove prometne in gospodarske politike ter organiziranosti njihovih 
morskih pristanišč. Če so ta v javni lasti, vlada zagotovi 100-odstotno financiranje in si ne 
prizadeva za drugačen dobiček kot za pozitivne posledice, ki jih lahko ustvari pristanišče. V 
Združenem kraljestvu pa so pristanišča v zasebni, ne v javni lasti. Tamkajšnja vlada nima 
pristaniškega upravnega organa in to pristojnost prepušča zasebnemu sektorju. Zato 
navadno tudi ne vlaga v pristanišča. 
 
Spremembe v financiranju pristaniške infrastrukture  
 
V zadnjih petnajstih letih so prevozi zabojnikov narekovali širitev pristanišč in terminalskih 
zmogljivosti. Veliko je bilo vlaganj v pristaniško infrastrukturo, in sicer zaradi sprememb v 
konkurenci med pristanišči, ki je vse bolj regionalnega značaja, saj si skušajo pristanišča 
priboriti močan položaj v regiji in si prizadevajo za sodelovanje z drugimi pristanišči ali kraji 
v zaledju. Zlasti na področju prevoza zabojnikov so se v Evropi razvila različna omrežja 
pristanišč, ki med seboj tekmujejo. Konkurenca med pristanišči in pristaniškimi regijami v 
Evropi se krepi tudi v drugih sektorjih tovora. Razlikovanje med severno- in 
južnoevropskimi pristanišči je že rahlo zastarelo, saj včasih pripadajo istemu omrežju, še 
vedno pa se kažejo razlike pri ustvarjanju tovora, ki je višje v pristaniščih na severozahodu 
Evropske unije.  
 
Zaradi vsega naštetega se spreminja tudi vloga pristaniških organov. Poleg njihovih 
tradicionalnih nalog in obveznosti bo ta v prihodnosti zajemala še razvoj in vzdrževanje 
odličnih povezav med pristaniščem in zaledjem z različnimi intermodalnimi prometnimi 
sistemi ter lajšanje poslovanja za zainteresirane strani.  
 
Glavna naloga pristaniških organov ni več vloga regulatorja, temveč pospeševanje 
logistične verige:   
 
(1) z optimiziranjem postopkov in infrastrukture v pristaniščih; 
(2) z osrednjo vlogo pri oblikovanju forumov z vsemi zainteresirani stranmi, kjer se bo 

razpravljalo o vprašanjih, ki zadevajo logistično zmogljivost;  
(3) s spodbujanjem in podpiranjem učinkovitega intermodalnega prometnega sistema;  
(4) z razvijanjem strateških odnosov z zaledjem.  
 
Različne države članice so v študiji obravnavane ločeno, kar kaže na številne razlike v 
njihovih pristaniških politikah. Naj navedemo le nekaj primerov: 
 
 Slovenija ima centralizirano pristaniško politiko pod državnim nadzorom; 
 Združeno kraljestvo ima v celoti privatiziran sistem pristanišč; 
 pristanišča v mnogih drugih državah EU so v lasti pristaniških organov. 
 
Financiranje pristaniške infrastrukture se zato med državami precej razlikuje. Slovenija in 
Združeno kraljestvo zaradi organiziranosti svojih pristanišč ne poznata državne pomoči, 
medtem ko se v vseh drugih državah pojavljajo primeri, ko pristaniški organi prejemajo 
državno pomoč.  
 
Splošna usmeritev pristaniških politik in financiranja pristanišč v EU se (počasi) pomika k 
večji udeležbi zasebnega sektorja. To pomeni, da se od pristaniških organov vse bolj 
zahteva financiranje želenih naložb v pristaniško infrastrukturo, medtem ko države članice 
zaradi omejenih proračunov za naložbe ne prevzemajo več pobude. Tak trend je opaziti v 
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vseh državah. V Nemčiji in Franciji pravkar potekajo reforme pristaniških politik, medtem 
ko so jih v Italiji in Španiji reformirali že konec prejšnjega stoletja. 
 
Javno financiranje pristanišč v praksi pogosto ni opredeljeno kot državna pomoč 
 
Javno financiranje infrastrukture v pristaniščih – tako osnovne kot terminalske – je bilo v 
zadnjih letih v EU zelo pogosto. Za doseganje konkurenčnosti in pridobitev tržnega deleža 
so pogosto potrebne nenehne naložbe v pristaniško infrastrukturo. Kot že omenjeno, se v 
financiranju med državami članicami EU kažejo številne razlike, kar je med drugim odvisno 
od pravne oblike pristanišča.  
 
V državah na jugu EU igrajo organi osrednje vlade včasih vlogo pri financiranju 
infrastrukture pristanišč, npr. kot porok za bančna posojila. V Italiji delitev vlog med organi 
pri financiranju pristanišč ni popolnoma določena, čeprav so bila leta 2010 vzpostavljena 
nova regionalna pristanišča. Razlog za to je, da ne obstaja jasna opredelitev različnih 
pristaniških infrastruktur, ki ne sodijo v osnovno infrastrukturo. Medtem pa lahko v državah 
na severu EU različni vladni organi prevzamejo vlogo pri državni pomoči. V Franciji in na 
Nizozemskem ima vodilno vlogo vlada, v Nemčiji in Belgiji pa zvezne dežele in/ali občine. V 
Združenem kraljestvu pa vlada nima pomembne vloge, saj ni odgovorna za finančne 
naložbe v večja pristanišča v državi. Za vsa vlaganja morajo poskrbeti zasebni lastniki 
pristanišč in/ali, v veliko manjšem obsegu, pristaniški trusti, ki se financirajo sami (zlasti 
kar zadeva dostopne kanale in vzdrževanje vodnih poti).  
 
Razlike v organiziranosti in financiranju severno- in južnoevropskih pristanišč ne vplivajo na 
obravnavo državne pomoči po členu 107 PDEU, ki je vselej osnovni predpis. 
 
Pregledani primeri državnih pomoči v študiji kažejo, da sklicevanje na odstavek 2 in 3 
člena 107 vedno ne pomeni tudi večje preglednosti. Pravzaprav bi lahko javno financiranje 
pristaniške infrastrukture izkrivilo konkurenco med pristanišči in logističnimi podjetji v EU 
(ali pomenilo grožnjo zanjo). V devetih pregledanih državah članicah EU je bilo v zadnjih 
desetih letih pod drobnogledom vsaj deset primerov državne pomoči.  
 
V vseh primerih je Komisija odločila, da nima pripomb, torej ni bilo pri pregledu nobenega 
od teh primerov ugotovljeno, da je šlo pri javnem financiranju za nezdružljivo državno 
pomoč.  
 
Še zlasti je zanimiv primer Ventspilsa. Zdi se, da je Komisija ubrala drugačen pristop do 

pristaniških organov, saj je očitno pristanišča obravnavala kot „podjetja‟. To skratka 
pomeni, da se morajo vsi programi javnih naložb v pristaniščih priglasiti Komisiji. 
 
Potrebna je zakonodajna pobuda za večjo preglednost pri razlagi člena 107 in zlasti 
odstavkov 2 in 3. Zdi se, da bi bile najbolj ustrezen odgovor smernice za državno pomoč za 
pristanišča. 
 
Naj torej sklenemo, da kljub več poskusom EU za izoblikovanje konkretnih smernic za 
preglede državne pomoči v pristaniškem sektorju te za zdaj ne obstajajo. Komisija očitno 
glede tega ni enotnega mnenja, čeprav je leta 2011 komisar Kallas napovedal, da 
namerava leta 2013 izdati sveženj predlogov, vključno z zmanjšanjem birokratskih 
postopkov v pristaniščih, izboljšanjem preglednosti njihovega financiranja in ukrepi glede 
pristaniških storitev. Zaradi tega je zdaj člen 107 PDEU podlaga, na osnovi katere se 
določa, ali je državna pomoč pristaniščem sprejemljiva. V praksi si je mogoče odstavka 2 in 
3 razlagati na različne načine. 
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Odgovor na tri glavna vprašanja s področja politike 
 
S tem v mislih je mogoče dati odgovor na naslednja glavna vprašanja raziskave: 
 
(1) Ali obstajajo težave z obstoječimi pravili o reviziji državne pomoči za infrastrukturo ali 

nadstrukturo v evropskih pristaniščih? 
Odgovor: Da, zlasti kar zadeva preglednost. Obstoj programov javnega financiranja 
bi lahko vodil v nepreglednost za zainteresirane strani, in torej v mišljenje, da gre za 
nepošteno dajanje prednosti, četudi to ne drži.  

 
(2) Če težave res obstajajo, ali je treba spremeniti pravila o pregledu ali oblikovati 

smernice za določitev ustreznih pravil? 
Odgovor: Da, zaželena je rešitev v obliki smernic za državno pomoč za pristanišča. 
Po mnenju svetovalcev je bolje oblikovati smernice kakor institucionalni okvir. 
Evropski pristaniški sektor je zelo raznolik, kar EU prinaša dodano vrednost. Zato ga 
je treba ohraniti, vendar enoten pristop k evropski pristaniški politiki v praksi ni 
izvedljiv. Na ravni držav članic je treba ohraniti možnost konkretnih pobud v podporo 
pristaniškemu sektorju, pod pogojem da so združljive s pravili o notranjem trgu. 
Strogi predpisi v obliki institucionalnega okvira lahko škodujejo konkurenčnosti 
evropskih pristanišč in prinesejo toge politike. Vsaka prihodnja evropska pobuda mora 
graditi na teh načelih: (1) pravna varnost, (2) enaki pogoji za vse in (3) odprt dostop 
do trga. 

 
(3) Ali morda obstaja katera druga možnost za izboljšanje skladnosti in učinkovitosti 

evropske konkurenčne politike v zvezi s financiranjem infrastrukture ali nadstrukture v 
morskih pristaniščih? 
Odgovor: Po vsej verjetnosti ne. Po mnenju avtorjev je najprimernejša možnost 
oblikovanje smernic za izboljšanje skladnosti, preglednosti in učinkovitosti evropske 
pristaniške in konkurenčne politike v zvezi s financiranjem infrastrukture ali 
nadstrukture v morskih pristaniščih. Smernice so primernejše od okvira o uporabninah 
za infrastrukturo, saj bi za izvedbo tega potrebovali več časa, v praksi pa bi bilo 
možnega tudi manj prilagajanja. V prid smernic govori tudi to, da se za pristaniški 
sektor v EU uporablja raznolik in zapleten zakonodajni okvir, zato bodo države članice 
le s težavo sprejele novo primarno zakonodajo. 

 
Ob upoštevanju navedenega je osnovno priporočilo Evropskemu parlamentu to, da se 
izoblikujejo skupne smernice o javnem financiranju v državah članicah Evropske unije za: 
 
 dostop do pristanišč in osnovno infrastrukturo; 
 terminalsko infrastrukturo; 
 nadstrukturo in ravnanje z blagom. 
 
Evropski parlament bi v razpravi o pobudi glede skupnih smernic o javnem financiranju in 
državni pomoči za infrastrukturo in nadstrukturo v pristaniščih moral obravnavati tudi: 
 
 razširitev direktive o finančni preglednosti na vsa večja pristanišča v EU;  
 pogoje za dodelitev koncesij podjetjem; 
 nadomestila (npr. okoljska nadomestila). 
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Preglednost računovodskih izkazov pristaniških organov je dejavnik, ki bo prispeval k 
skupnim smernicam. Brez tega, tj. ločitve računovodskih izkazov za javne funkcije 
pristaniških oblasti od njihovih komercialnih prihodkov, je pristop k državni pomoči 
nemogoč. 
 
Javno financiranje terminalske infrastrukture in prihodki od najemnine, ki jo plačuje 
upravljavec terminala, so lahko predmet izkrivljanja konkurence. Najemnine in zakupnine 
za terminalsko infrastrukturo (npr. priveze) bi morale kriti naložbene stroške javnega 
deležnika (nacionalnih, regionalnih ali lokalnih organov) skupaj s tržnim donosom naložbe. 
Vendar pa se najemnine in zakupnine med državami članicami razlikujejo. Sklepanje 
netržnih koncesij za terminale, ki ne krijejo naložbenih stroškov in ne prinašajo dohodkov 
od najemnin, lahko izkrivijo konkurenco ne samo v pristanišču, pač pa tudi med pristanišči. 
Študija koncesij ne obravnava. 
 
Še eno pomembno vprašanje zlasti v sredozemskih in črnomorskih državah je izkrivljanje 
konkurence med pristanišči v EU in nekaterimi pristanišči v tretjih državah. Čeprav določbe 
člena 107 zajemajo samo notranji trg, s čimer so tretje države izključene, bi si bilo treba 
prizadevati za poenotene pogoje za pristanišča v EU in nekatera pristanišča v tretjih 
državah.  
 


