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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1494/2009, внесена от Ermando Mennella, с италианско 
гражданство, от името на „Federalberghi Isole Minori“ относно 
фериботни връзки между континенталната територия на Италия и 
нейните острови

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява тревога относно качеството и честотата на 
транспортните услуги между континенталната територия на Италия и нейните острови,
като посочва, че съгласно европейското законодателство те следва да бъдат 
приватизирани. Той изразява също така притеснение, че проблемите със снабдяването 
на островите ще засегнат неблагоприятно туризма, като в тази връзка се позовава на 
член 158 от Договора за ЕО, съгласно който една от целите на Общността е да намали 
изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони или острови. За благото на 
отделните жители и на предприятията на островите, той търси гаранция за създаване на 
надеждни и ефикасни връзки, които да отговарят на потребностите и желанията на 
заинтересованите лица, край на предоставянето на минимални услуги, които не 
отговарят на потребностите на жителите и туристите, и мерки от страна на Комисията 
за прилагане на съответните разпоредби на Договора.  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Петицията
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През 1991 г. италианската държава е сключила договори за обществени услуги с 
публичното предприятие „Tirrenia di Navigazione“ за обслужването на Сардиния и 
Сицилия, както и с регионалните клонове на „Tirrenia“ за обслужването на малките 
сардински, сицилиански, тоскански острови, Лацио, Кампания и Пулия. Тези договори 
са приключили на 31 декември 2008 г., но са удължени чрез серия от законодателни 
мерки.

Член 4 от Регламент № 3577/921, в сила от 1 януари 1993 г., предвижда съществуващите 
договори за обществена услуга, от датата на влизането им в сила, да могат да останат в 
сила до датата на изтичане на съответните договори. За сметка на това, по отношение 
на договорите, сключени след тази дата, същият регламент предвижда, когато държава-
членка сключва договори за обществена услуга или налага задължения за обществена 
услуга, тя прави това на недискриминационна основа по отношение на всички 
собственици на кораби от Общността.

Вследствие на много жалби в резултат на продължаването на посочените договори след 
датата на тяхното приключване, Комисията откри процедура за нарушение 
(регистрирана под № 2007/4609) срещу Италианската република.

В рамките на тази процедура, Италианската държава изрази желание да отправи покана 
за представяне на оферти, чийто предмет в същото време е избор на оператори на 
обществени услуги, съгласно Регламент № 3577/92, и приватизация на „Tirrenia“ и 
регионалните й клонове.    

В този контекст, вносителят на петицията призовава общественият транспорт 
от/към/между малките италиански острови (до този момент осигурен от дъщерните 
дружества на групата „Tirrenia“ и в някои случаи от конкурентни дружества) да 
продължи да се осигурява, регионалните клонове на „Tirrenia“ да не се приватизират, да 
се преструктурират, да се разшири обществената услуга с някои маршрути, както и да 
се подобри, да се намали ДДС за морския транспорт и накрая, Комисията да позволи 
подновяването без покана за участие в търг на съществуващите договори за 
обществени услуги, сключени с дъщерните дружества на групата „Tirrenia“ чрез 
дерогация от Регламент № 3577/92. Тази дерогация, според вносителя, е разрешена от 
Договора.

Забележки на Комисията

В началото следва да се припомни, че член 174 от ДФЕС2 (член 158 от Договора за ЕО, 
цитиран от вносителя на петицията като член 158 от Договора от Амстердам) не 
съдържа никаква разпоредба, която да може да се тълкува като дерогация от член 4 от 
Регламент № 3577/92.

Разбира се е вярно, че правото на Европейския съюз, както ДФЕС, така и вторичното 

                                               
1 Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета от 7 декември 1992 година относно прилагането на принципа за 
свободно предоставяне на услуги в областта на морския превоз в рамките на държавите-членки (морски 
каботаж), ОВ L 364 от 12.12.1992 г., стр. 7–10.
2 Договор за функционирането на Европейския съюз.
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право, признава изцяло необходимостта за държавите-членки да осигурят 
териториалното, икономическо и социално сближаване на техните острови. По-
специално Регламент № 3577/92 относно морския каботаж позволява на държавите-
членки да сключват договори за обществени услуги и/или да налагат задължения за 
обществени услуги за обслужване на техните острови според равнището, което им 
изглежда подходящо. Единственото наложено от регламента ограничение е тези 
договори да се сключват без дискриминация между собствениците на кораби в ЕС, 
което от друга страна е от първостепенно значение за осъществяването на единен пазар 
на морския транспорт.

За да гарантират спазването на принципа на недискриминация, държавите-членки 
трябва да изберат оператор на обществена услуга чрез конкурентна, прозрачна и 
подлежаща на проверка процедура на възлагане, отворена за всички собственици на 
кораби в ЕС, заинтересовани от предоставянето на въпросната услуга.

Действително, при наличието на пазарни дефицити, органите разполагат с голяма 
свобода за оценка на необходимостта от налагане на задължения или сключване на 
договори за обществени услуги. Например в случая с посочените от вносителя на 
петицията връзки, които не са ефективни през зимата и за които може да се окаже 
необходима компенсация, компетентните органи биха могли да сключват договори за 
обществени услуги, възложени в резултат на покана за представяне на предложения на 
най-ефективните оператори, т.е. на тези оператори, които осигуряват най-високо 
равнище на услугата спрямо отпуснатите финансови средства.

По-специално във връзка с групата „Tirrenia“, Италианската държава е пожелала да 
обвърже приватизацията на тази групировка със сключването на договори за 
обществени услуги с цел да намали рисковете от социално естество, свързани с тази 
операция. Вследствие на това поканите за представяне на предложения с оглед на 
възлагането на договори за обществени услуги ще могат да поставят условие за 
поемане от участника в търга на корабите и/или персонала на приватизираните 
предприятия, които понастоящем предоставят услугата, съгласно различните условия 
според регионите. Такъв подход не противоречи a priori на правото на ЕС, още повече 
че тази операция има изключителен и единичен характер. Въпреки това следва да се 
подчертае, че точните условия на тази приватизация все още не са разгледани, нито a 
fortiori одобрени от Комисията по отношение на всички приложими правила.

Накрая е подходящо да се наблегне на факта, че държавите-членки са свободни да 
организират морския обществен транспорт съгласно условията, които им изглеждат 
най-благоприятни в случай на пазарни дефицити, разбира се при условие, че се спазва 
правото на ЕС. При условие, че държавите-членки спазват приложимите правила в 
областта, Комисията не е компетентна да се намесва във връзка с избраните от 
държавите-членки начини на организация (избор на обслужвани линии, честота, 
капацитет или качество на транспорта, управление на организациите, отговарящи за 
услугата, частна или публична собственост на тези организации и т.н.). Комисията не 
може да се намесва и по отношение на нормотворческата и организационна 
компетентност на национално, регионално или местно равнище.
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Заключение

Повечето от исканите от вносителя на петицията действия, по-конкретно в областта на 
планирането и равнището на публично обслужване, са от компетентността на 
италианските органи.

Исканото също така действие, макар и не толкова ясно, за разширяване на приложното 
поле на Регламент № 3577/92 за малките италиански острови не може да се осъществи 
поради липса на дерогационна разпоредба в този смисъл. Освен това конкуренцията 
между операторите, наложена от този регламент, може единствено да подобри връзките 
с островите и/или ефективността на финансовите средства, отпуснати за тези връзки.

В същото време, при спазване на правото на Общността, държавата-членка запазва 
всички прерогативи за гарантиране на териториалното сближаване.


