
 
 
 

 

GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK 

DIREKTORAT B: STRUKTUR- OCH SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 

 
TRANSPORT OCH TURISM 

 
 
 
 

STATLIGT STÖD TILL  
EU:S KUSTHAMNAR 

 
 
 

STUDIE 
 
 

Innehåll 
 
I denna studie undersöks tillämpningen av EU:s regler om statligt stöd i 
samband med infrastrukturinvesteringar i hamnsektorn. Aktuella 
exempel på statligt stöd till hamnar i norra och södra EU jämförs mot 
bakgrund av hur hamnarna är organiserade. Resultaten från studien kan 
användas vid framtida debatter om EU:s hamnpolitik i utskottet för 
transport och turism. 

 
 
 
IP/B/TRAN/FWC/2010-006/Lot3/C1/SC1-2  2011 
 
 
PE 460.079  SV 
 
 



Detta dokument har beställts av Europaparlamentets utskott för transport och turism. 
 
 
FÖRFATTARE 
 
dr Karel Vanroye, Buck Consultants International (BCI) 
Kees Verweij, Buck Consultants International (BCI) 
Rikkert de Kort, Buck Consultants International (BCI) 
Maja Koster, Buck Consultants International (BCI) 
dr Holger Kramer, Institut für Seeverkehrswirtschaft and Logistik (ISL) 
Gilbert Meyer, Catram Consultants 
Delphine Dubreuil, Catram Consultants 
Géry Deffontaines, Catram Consultants 
 
 
ANSVARIG HANDLÄGGARE 
 
Piero Soave 
Utredningsavdelningen för struktur- och sammanhållningspolitik 
Europaparlamentet 
1047 Bryssel BELGIEN 
E-post: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
REDAKTIONELLT STÖD 
 
Nora Revesz 
 
 
SPRÅKVERSIONER 
 
Original: EN. 
Översättningar: DE, FR. 
 
 
OM UTGIVAREN 
 
Du kan kontakta Utredningsavdelningen eller prenumerera på det månatliga nyhetsbrevet 
genom att skriva till: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Texten färdigställdes i december 2011. 
Bryssel, © Europeiska unionen, 2011. 
 
Detta dokument finns tillgängligt på Internet på: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
ANSVARSFRISKRIVNING 
 
De åsikter som framförs i texten är upphovsmännens och utgör inte nödvändigtvis 
Europaparlamentets officiella ståndpunkt. 
 
Återgivning eller översättning för icke-kommersiellt bruk är tillåtet, under förutsättning att 
källan anges och att utgivaren meddelas i förväg och får en skriftlig kopia. 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Statligt stöd till EU:s kusthamnar 
____________________________________________________________________________________________ 

SAMMANFATTNING 

Forskningsfrågor som ska besvaras 
 
Europeiska unionen (EU) har nästan 1 200 kusthamnar i 22 medlemsstater (Europeiska 
kommissionen, 2006) och vid dessa hamnar finns alla typer av anläggningar som behövs 
för att lasta och lossa varor. Det finns tre typer av anläggningar: 1) grundläggande 
hamninfrastruktur, 2) terminalrelaterad infrastruktur och 3) hamnrelaterad suprastruktur. 
Det investeras i samtliga tre anläggningstyper vid Europas olika hamnar. Investeringarna 
kan göras av offentliga och/eller privata intressenter, men statligt stöd till kusthamnarnas 
infrastrukturer eller suprastrukturer kan snedvrida (eller hota att snedvrida) konkurrensen 
mellan EU:s hamnar. 
 
För närvarande finns det inga gemensamma EU-riktlinjer för tillhandahållande av statligt 
stöd till kusthamnar. Syftet med denna studie är därför att undersöka och svara på följande 
viktiga politiska frågor: 
 
(1) Finns det några problem vad beträffar de befintliga reglerna om granskningen av 

statligt stöd till infrastrukturen och/eller suprastrukturen i EU:s kusthamnar?  
(2) Om så är fallet – krävs det att man upprättar riktlinjer? 
(3) Finns det några andra alternativ som skulle kunna förbättra följdriktigheten och 

effektiviteten hos den europeiska konkurrenspolitiken med avseende på finansieringen 
av kusthamnarnas infrastruktur och/eller suprastruktur? 

 
Definitionen av statligt stöd och de lärdomar som dragits av den gemensamma 
europeiska hamnpolitiken 
 
Definitionen av statligt stöd härrör från artikel 87.1 i EG-fördraget, som har ersatts av 
artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) (EU, 2008). Artikel 107 
innehåller tre stycken: I det första stycket fastställs definitionen av ”oförenligt” statligt 
stöd, i det andra anges de lagenliga undantagen från oförenlighetsprincipen och i det tredje 
anges de tillfälliga undantagen från oförenlighetsprincipen. Artikeln har följande lydelse: 
 
(1) Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med 

hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att 
snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, 
oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan 
medlemsstaterna. 

(2) Förenligt med den inre marknaden är 
a) stöd av social karaktär som ges till enskilda konsumenter, under förutsättning att 
stödet ges utan diskriminering med avseende på varornas ursprung,  
b) stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra 
exceptionella händelser, 
c) stöd som ges till näringslivet i vissa av de områden i Förbundsrepubliken Tyskland 
som påverkats genom Tysklands delning i den utsträckning stödet är nödvändigt för 
att uppväga de ekonomiska nackdelar som uppkommit genom denna delning. Fem år 
efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget får rådet på förslag av kommissionen anta 
ett beslut om upphävande av denna punkt. 

(3) Som förenligt med den inre marknaden kan anses 
a) stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där levnadsstandarden 
är onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning och i de regioner 
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som avses i artikel 349, med hänsyn till deras strukturella, ekonomiska och sociala 
situation, 
b) stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt 
intresse eller för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, 
c) stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, 
när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det 
gemensamma intresset, 
d) stöd för att främja kultur och bevara kulturarvet, om sådant stöd inte påverkar 
handelsvillkoren och konkurrensen inom unionen i en omfattning som strider mot det 
gemensamma intresset, 
e) stöd av annat slag i enlighet med vad rådet på förslag från kommissionen kan 
komma att bestämma genom beslut. 

 
I första stycket hänvisas det till ”företag”. I den etablerade definitionen från EU-domstolen 
beskrivs ett ”företag” som varje enhet som bedriver ekonomisk verksamhet och som 
erbjuder varor och tjänster på marknaden, oberoende av enhetens rättsliga ställning och 
oberoende av hur den finansieras. 
 
I artikel 107 fastställs i själva verket fem kriterier, varav samtliga måste uppfyllas för att 
det statliga stödet ska anses oförenligt:  
 
(1) Stödet ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel (vilket t.ex. 

inbegriper lotterivinster och EU-medel).   
(2) Stödet ger mottagaren en fördel.  
(3) Stödet gynnar vissa kommersiella företag eller produktionen av vissa varor (stödet är 

alltså selektivt).  
(4) Stödet snedvrider eller skulle kunna snedvrida konkurrensen.  
(5) Verksamheten ingår i handelsutbyten mellan medlemsstaterna och stödet kan 

påverka handeln.  
 
I artikel 107 föreskrivs att allt stöd som ges av medlemsstaterna, som snedvrider eller 
hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag, är oförenligt med den 
inre marknaden. Emellertid kan statligt stöd accepteras om det anses förenligt med 
styckena 2 och 3 i artikel 107. Kommissionens granskning av flera ärenden om statligt stöd 
visar att en flexibel tolkning är möjlig om man stödjer sig på styckena 2 och 3. Detta skulle 
kunna skapa en snedvridning av konkurrensen och ojämnlika konkurrensförhållanden 
mellan hamnarna och/eller mellan operatörerna vid en och samma hamn. Gemensamma 
riktlinjer skulle åtminstone möjliggöra ett mer öppet system för offentlig finansiering i hela 
EU. 
 
Under de senaste 20 åren har kommissionen gjort flera misslyckade försök att introducera 
sekundärrätt som genomför reglerna om den inre marknaden i hamnsektorn genom vad 
som brukar kallas för det första hamnpaketet (2001) och det andra hamnpaketet (2004). 
De föreslagna paketen syftade till att minimera konkurrensstörningarna mellan EU:s 
kusthamnar och att skapa insyn i investeringarna. Båda hamnpaketen avvisades vid 
Europaparlamentets plenarsammanträden. Trots kommissionens löften från 2007 och 2009 
om att lägga fram ett förslag till riktlinjer för statligt stöd till kusthamnar har inte mycket 
hänt. 
 
Under 2010 överfördes ansvaret för det statliga stödet från GD Transport och rörlighet till 
GD Konkurrens. GD Konkurrens meddelade då att man planerade att inleda en studie om 
den offentliga finansieringen av kusthamnar. Resultaten från denna skulle sedan utgöra 
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grunden för fastställandet av lämpliga åtgärder, t.ex. riktlinjer för statligt stöd. I 
september 2011 tillkännagav kommissionsledamot Siim Kallas (jfr kommissionens 
pressmeddelande IP/11/1009) sin avsikt att under 2013 lägga fram ett åtgärdspaket som 
skulle bestå av följande: 1) Stöd för åtgärder som kan bidra till att minska hamnarnas 
administrativa börda. 2) Förslag på hur man kan förbättra insynen i finansieringen av 
hamnarna. 3) Förslag till åtgärder som rör hamntjänster.  
 
Frågan om huruvida medlemsstaterna får eller bör finansiera hamninfrastrukturerna beror 
helt på ländernas transportpolitik och ekonomiska politik liksom på hur deras kusthamnar 
är organiserade. Om hamnarna tillhör den offentliga sektorn ska regeringen stå för 100 % 
av finansieringen och inte försöka få några andra fördelar än de positiva effekter som 
hamnen skulle kunna medföra. I Storbritannien tillhör hamnarna den privata sektorn, inte 
den offentliga. Storbritanniens regering har ingen tillsynsmyndighet för hamnsektorn och 
har överlåtit detta ansvar till den privata sektorn. Följaktligen investerar regeringen inte 
vanligtvis i hamnar. 
 
Förändringar i finansieringen av kusthamnarnas infrastrukturer  
 
Under de senaste 15 åren har i synnerhet containerhandeln legat bakom hamnarnas och 
terminalernas ökade kapacitet. Det har gjorts stora investeringar i hamninfrastrukturen 
mot bakgrund av den förändrade konkurrensen mellan hamnarna, vars regionala dimension 
blir allt större när hamnarna försöker skaffa sig en stark position inom en region och söker 
samarbeten med andra hamnar eller orter inåt landet. Inom i synnerhet 
containertransporten har man utvecklat olika hamnnätverk i Europa som konkurrerar med 
varandra. Konkurrensen mellan hamnarna och hamnregionerna i Europa intensifieras även 
inom andra fraktsektorer. Åtskillnaden mellan de norra och södra hamnarna i EU är något 
föråldrad då hamnarna ibland tillhör samma hamnnätverk. Men det finns ändå en skillnad 
mellan de lastmängder som genereras, vilka är som högst i EU:s nordvästra hamnar.  
 
Till följd av denna utveckling förändras hamnförvaltningarnas uppgifter. 
Hamnförvaltningarnas framtida roll, utöver deras traditionella uppgifter och skyldigheter, 
skulle kunna beskrivas som en roll där man utvecklar och underhåller utmärkta förbindelser 
mellan hamnområdet och inlandet genom olika intermodala transportsystem samt 
underlättar affärsprocesserna för de berörda intressenterna.  
 
Hamnförvaltningarnas huvudsakliga roll har förskjutits från tillsynsmyndighet till 
kontaktpunkt i logistikkedjorna genom att   
 
(1) hamnprocesserna och hamninfrastrukturen optimeras, 
(2) de spelar en viktig roll vid upprättandet av plattformar tillsammans med samtliga 

intressenter för att ta itu med de frågor som påverkar logistikresultaten,  
(3) de främjar och upprätthåller ett effektivt, intermodalt transportsystem, och  
(4) de utvecklar strategiska kontakter med inlandet.  
 
De olika medlemsstaterna analyseras var för sig i denna studie och resultaten visar att det 
finns stora skillnader när det gäller ländernas hamnpolitik. För att endast nämna några 
exempel: 
 
 Slovenien har en centraliserad och statligt kontrollerad hamnpolitik. 
 Storbritannien använder sig av ett helt privatiserat hamnsystem. 
 Kusthamnarna i flera andra EU-länder regleras av hyresavtal. 
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Följaktligen ser finansieringen av hamninfrastrukturen mycket olika ut i länderna. I 
Slovenien och Storbritannien ges inget statligt stöd på grund av hur hamnarna är 
organiserade, medan fallstudier visar att det finns hamnförvaltningar som får statligt stöd i 
alla andra länder.  
 
Den allmänna utvecklingen inom hamnpolitiken och finansieringen av EU:s kusthamnar är 
en (långsam) övergång till ett större deltagande av den privata sektorn. Detta innebär att 
man i större utsträckning ber hamnförvaltningarna att finansiera delar av den önskade 
investeringen i hamninfrastrukturen, samtidigt som medlemsstaterna inte längre tar 
initiativet på grund av begränsade investeringsbudgetar. Denna tendens kan man se i alla 
länder. I t.ex. Tyskland och Frankrike håller hamnpolitiken på att ses över, och i Italien och 
Spanien skedde dessa reformer redan i slutet av 1900-talet. 
 
Den offentliga finansieringen av kusthamnarna klassas i praktiken sällan som 
statligt stöd 
 
Offentlig finansiering av kusthamnarnas infrastruktur – både den grundläggande 
infrastrukturen och terminalinfrastrukturen – har varit vanligt förekommande i EU under de 
senaste tio åren. För att kunna konkurrera och vinna marknadsandelar krävs ofta 
kontinuerliga investeringar i kusthamnarnas infrastrukturer. Som redan har nämnts finns 
det stora finansieringsskillnader mellan EU-medlemsstaterna, bl.a. på grund av 
kusthamnens rättsliga form.  
 
I de södra EU-länderna har de centrala organisationerna på statlig nivå ibland en roll i 
finansieringen av kusthamnarnas infrastrukturer, t.ex. i form av garanter för banklån. I 
Italien har man inte helt fastställt rollfördelningen mellan de organisationer som finansierar 
hamnarna, även om nya regionala hamnar skapades under 2010. Anledningen är att det 
inte finns någon tydligt definition av de olika hamninfrastrukturer som inte ingår i den 
grundläggande infrastrukturen. Samtidigt kan olika statliga organisationer spela en roll i 
det statliga stödet i norra Europa. I Frankrike och Nederländerna har de nationella 
regeringarna en framträdande roll, medan de federala staterna och/eller kommunerna 
spelar en stor roll i Tyskland och Belgien. I Storbritannien är regeringen inte direkt 
inblandad eftersom den inte gör några finansiella investeringar i landets större kusthamnar. 
Alla investeringar måste göras av privata hamnägare och/eller, i mycket mindre 
utsträckning, av självfinansierade hamnar som drivs inom ramen för ett förvaltarskap 
(främst med avseende på underhåll av ingångskanaler och vattenvägar).  
 
De organisatoriska och finansiella skillnaderna mellan hamnarna i norra och södra EU 
påverkar inte hur det statliga stödet tolkas enligt artikel 107 i EUF, som är den lagstiftning 
som ska följas. 
 
Av granskningarna av ärendena om statligt stöd som har utförts inom ramen för denna 
studie framgår det att åberopandet av styckena 2 och 3 i artikel 107 inte alltid skapar 
större insyn. I själva verket skulle den offentliga finansieringen av kusthamnarnas 
infrastruktur kunna snedvrida (eller hota att snedvrida) konkurrensen mellan EU:s hamnar 
och logistikföretag. I de nio EU-medlemsstater som granskades hade minst tio ärenden om 
statligt stöd granskats under de tio senaste åren.  
 
Kommissionens slutgiltiga beslut i samtliga ärenden var att man inte hade några 
invändningar. Alltså konstaterades det inte i något av dessa fall att den offentliga 
finansieringen utgjordes av oförenligt statligt stöd.  
 

 
6 



Statligt stöd till EU:s kusthamnar 
____________________________________________________________________________________________ 

Fallet Ventspils väcker särskilt intresse. Det verkar som att kommissionen har en annan 
uppfattning om hamnförvaltningar eftersom den verkar betrakta hamnar som ”företag”. 
Detta innebär i praktiken att alla system för offentlig investering av hamnar måste anmälas 
till kommissionen. 
 
Det krävs ett lagstiftningsinitiativ för att skapa mer insyn i tolkningen av artikel 107, och i 
synnerhet styckena 2 och 3. Det mest lämpade svaret är troligtvis riktlinjer för statligt stöd 
till hamnar. 
 
Sammanfattningsvis finns det fortfarande inga specifika riktlinjer för granskningen av 
statligt stöd inom hamnsektorn, trots att det under de senaste åren har gjorts flera försök 
på EU-nivå att upprätta sådana. Kommissionen verkar splittrad i frågan, trots att 
kommissionsledamot Siim Kallas under 2011 meddelade sin avsikt att lägga fram ett antal 
förslag under 2013. Dessa skulle inbegripa minskad hamnbyråkrati, en förbättring av 
insynen i hamnfinansieringen och åtgärder rörande hamntjänster. Därför anses för 
närvarande artikel 107 i EUF utgöra grunden för huruvida det statliga stödet till hamnar 
kan accepteras. I själva verket lämnar styckena 2 och 3 utrymme för tolkning. 
 
Svar på de tre huvudsakliga politiska frågorna 
 
Med denna sammanfattning i åtanke kan man svara på följande forskningsfrågor: 
 
(1) Finns det några problem vad beträffar de befintliga reglerna om statligt stöd till 

infrastrukturen och/eller suprastrukturen i EU:s kusthamnar? 
Svar: Ja, det verkar så, i synnerhet när det gäller insynen. System för offentlig 
finansiering skulle i nuläget kunna leda till att intressenterna får sämre insyn, vilket i 
sin tur skulle kunna leda till att man uppfattar detta som en orättvis fördel, även när 
så inte är fallet.  

 
(2) Om det finns problem: krävs det att man ändrar granskningsreglerna eller upprättar 

riktlinjer för att kunna inrätta lämpliga regler? 
Svar: Ja, man bör anta en lösning i form av riktlinjer för statligt stöd. Rådgivarna 
anser att det vore bättre att upprätta riktlinjer än att skapa en institutionell ram. Den 
europeiska hamnsektorn kännetecknas av stora olikheter och detta ger EU ett 
mervärde. Den måste därför upprätthållas, men en enhetlig strategi ”som passar alla” 
med avseende på den europeiska hamnpolitiken är inte genomförbar i praktiken. På 
medlemsstatsnivå måste man även i fortsättningen kunna skapa specifika initiativ till 
stöd för hamnsektorn, förutsatt att dessa är förenliga med reglerna för den inre 
marknaden. Strikta föreskrifter i form av en institutionell ram kan skada de 
europeiska kusthamnarnas konkurrenskraft och minska politikens flexibilitet. Följande 
principer måste utgöra kärnan i alla framtida europeiska initiativ: 1) rättssäkerhet, 2) 
lika villkor och 3) fritt tillträde till marknaden. 

 
(3) Finns det andra alternativ som skulle kunna förbättra följdriktigheten och 

effektiviteten hos den europeiska konkurrenspolitiken vad gäller finansieringen av 
kusthamnarnas infrastruktur och/eller suprastruktur? 
Svar: Förmodligen inte. Författarna anser att det bästa alternativet vore att 
upprätta riktlinjer för att förbättra följdriktigheten, insynen och effektiviteten i den 
europeiska hamn- och konkurrenspolitiken med avseende på finansieringen av 
kusthamnarnas infrastruktur och/eller suprastruktur. Riktlinjer föredras framför en 
ram om betalningen av infrastrukturen, eftersom en sådan skulle ta längre tid att 
införa och vore mindre flexibel i praktiken. Riktlinjer föredras även eftersom 
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hamnsektorn i EU omfattas av en olikartad och komplex rättslig ram, så det kommer 
inte att bli lätt för medlemsstaterna att godta ny primärrätt. 

 
Mot denna bakgrund är den huvudsakliga rekommendationen till Europaparlamentet att 
upprätta gemensamma riktlinjer för offentlig finansiering i EU:s medlemsstater inom 
följande områden: 
 
 Tillgång till hamnar och grundläggande infrastruktur. 
 Terminalrelaterad infrastruktur. 
 Suprastruktur och expeditionsutrustning. 
 
Europaparlamentets överläggningar om ett initiativ som rör gemensamma riktlinjer för 
offentlig finansiering och statligt stöd till kusthamnarnas infrastruktur och suprastruktur bör 
även omfatta följande: 
 
 En utvidgning av direktivet om insyn i finansiella förbindelser till att omfatta alla 

större kusthamnar i EU.  
 Villkor för beviljande av koncessioner till kommersiella företag. 
 Ersättningar (t.ex. miljörelaterade ersättningar). 
 
Insyn i hamnförvaltningarnas räkenskaper är en viktig faktor i de gemensamma 
riktlinjerna. Utan insyn i räkenskaperna, dvs. en uppdelning mellan hamnförvaltningarnas 
officiella uppgifter och dess kommersiella intäkter, är det inte möjligt att skapa en strategi 
för statligt stöd. 
 
Frågan om offentlig finansiering av terminalbaserade infrastrukturer och inkomster i fråga 
om de hyror som betalas av hamnoperatören kan vara föremål för en konkurrensstörning. 
Hyror och leasingavtal vad gäller terminalrelaterad infrastruktur (t.ex. kajplatser) bör täcka 
den offentliga intressentens (nationella, regionala eller lokala myndigheter) 
investeringskostnader, inklusive en marknadsorienterad avkastning för investeringen. 
Emellertid finns det skillnader mellan de hyror och leasingavgifter som hamnoperatörerna 
betalar i de olika medlemsstaterna. Tecknandet av terminalkoncessioner som inte är 
förenliga med marknaden, vilka inte täcker investeringskostnaderna och inte genererar 
någon intäkt, skulle kunna leda till en snedvridning av konkurrensen inte bara inom en 
hamn utan även mellan hamnar. Koncessionsarrangemangen omfattas inte av denna 
studie. 
 
En annan viktig fråga, i synnerhet i Medelhavsländerna och länderna kring Svarta havet, är 
snedvridningen av konkurrensen mellan EU-hamnarna och hamnarna i tredjeländerna. 
Trots att bestämmelserna i artikel 107 endast rör den inre marknaden, och således 
utesluter tredjeländerna, bör man inleda arbetet med att främja lika villkor för EU:s 
hamnar och vissa hamnar i tredjeländerna.  
 


