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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1494/2009 af Ermando Mennella, italiensk statsborger, for 
”Federalberghi Isole Minori”, om færgeforbindelser mellem det italienske fastland 
og øerne

1. Sammendrag

Andrageren giver udtryk for bekymring vedrørende kvaliteten og hyppigheden af 
transporttjenester mellem det italienske fastland og øerne, og anfører, at de skal privatiseres i 
henhold til EU-lovgivning. Han frygter også, at forsyningsproblemerne på øerne vil få en 
negativ virkning på turismen og henviser i den forbindelse til EF-traktatens artikel 158, som 
fastsætter, at et af Fællesskabets mål er at formindske forskellene mellem de mindst 
begunstigede områder eller øer. Af hensyn til de enkelte beboere og virksomhederne på øerne 
anmoder han om garantier for pålidelige og effektive forbindelser, som opfylder de berørte 
personers behov og ønsker, at der gøres en ende på de minimumstjenester, som ikke opfylder 
beboernes og turisternes behov, og at Kommissionen træffer foranstaltninger til at håndhæve 
de relevante bestemmelser i EF-traktaten.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Andragendet

Den italienske stat indgik i 1991 kontrakter om offentlige tjenester med den offentlige 
virksomhed Tirrenia di Navigazione vedrørende forbindelsen mellem Sardinien og Sicilien 
samt med Tirrenias regionale datterselskaber vedrørende forbindelsen til de små sardinske, 



PE441.341v01-00 2/3 CM\816770DA.doc

DA

sicilianske og toscanske øer samt til Lazio, Campania og Puglia. Disse kontrakter udløb den 
31. december 2008, men de blev forlænget gennem en række lovgivningsmæssige 
foranstaltninger. 

Artikel 4 i forordning nr. 3577/921, der trådte i kraft den 1. januar 1993, fastsætter, at 
eksisterende kontrakter om offentlig tjeneste kan forblive i kraft, indtil de udløber. Derimod 
fastsætter forordningen vedrørende kontrakter, der indgås efter denne dato, at når en 
medlemsstat indgår kontrakter om offentlig tjeneste eller pålægger rederier forpligtelser til 
offentlig tjeneste, skal dette ske uden forskelsbehandling af EU-redere. 

Som følge af adskillige klager over forlængelsen af de nævnte kontrakter ud over 
udløbsdatoen har Kommissionen indledt en overtrædelsesprocedure (registreret som nr. 
2007/4609) mod Italien. 

I forbindelse med denne procedure har den italienske stat udtrykt ønske om at anvende udbud, 
som har til formål både at vælge udbydere af offentlige tjenester - som fastsat i forordning nr. 
3577/92 - og at privatisere Tirrenia og dets regionale datterselskaber.    

Andrageren anmoder i den forbindelse om, at den offentlige transport fra/til/mellem de små 
italienske øer (som hidtil er varetaget af datterselskaber i Tirrenia-gruppen samt af 
konkurrerende selskaber i visse tilfælde) fortsat sikres, at Tirrenias regionale datterselskaber 
ikke privatiseres, at de omstruktureres, at den offentlige tjeneste udvides til visse forbindelser 
og forbedres, at momsen på søtransport sættes ned og endelig, at Kommissionen giver 
tilladelse til at forlænge de nuværende kontrakter om offentlig tjeneste med datterselskaberne 
i Tirrenia-gruppen uden udbud og som undtagelse til forordning nr. 3577/92. En sådan 
undtagelse er ifølge andrageren tilladt i henhold til traktaten. 

Kommissionens bemærkninger

Indledningsvis skal det bemærkes, at artikel 174 i TEUF2 (tidligere artikel 158 i TEF, som 
andrageren omtaler som artikel 158 i Amsterdamtraktaten), ikke indeholder nogen 
bestemmelser, der kan fortolkes som en undtagelse til artikel 4 i forordning nr. 3577/92.

Det er dog rigtigt, at EU-retten, hvad enten det er TEUF eller den afledte ret, fuldt ud 
anerkender, at det er nødvendigt for medlemsstaterne at sikre deres øers territoriale, 
økonomiske og sociale samhørighed. Forordning nr. 3577/92 om cabotagesejlads giver 
medlemsstaterne mulighed for at indgå kontrakter om offentlig tjeneste og/eller pålægge 
forpligtelse til offentlig tjeneste med henblik på at sikre transport til deres øer på det niveau, 
de finder passende. Forordningen pålægger kun den begrænsning, at kontrakterne skal indgås 
uden forskelsbehandling af EU-redere, hvilket desuden er afgørende for gennemførelsen af et 
indre marked for søtransport.

For at sikre, at princippet om forbud mod forskelsbehandling overholdes, skal 
medlemsstaterne vælge udbyderen af den offentlige tjeneste på grundlag af en gennemsigtig 

                                               
1 Rådets forordning (EØF) Nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af 
tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads), EFT L 364 af 12.12.1992, s. 7-10.
2 Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
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og kontrollerbar udbudsprocedure mellem alle rederier i EU, som er interesseret i den 
pågældende tjenesteydelse. 

Hvis der er mangler på markedet, har myndighederne en meget stor skønsbeføjelse til at 
vurdere, om det er nødvendigt at pålægge forpligtelser eller indgå kontrakter om offentlig 
tjeneste. De kompetente myndigheder kan f.eks. med hensyn til de forbindelser, andrageren 
nævner, som ikke er rentable om vinteren, og hvor en kompensation kan vise sig at være 
nødvendig, indgå kontrakter om offentlig tjeneste, som efter en udbudsprocedure tildeles de 
mest effektive udbydere, dvs. dem, der sikrer det højeste serviceniveau i forhold til de tildelte 
økonomiske midler. 

Hvad særlig angår Tirrenia-gruppen, har den italienske stat ønsket at tilknytte privatiseringen 
af denne gruppe til indgåelsen af kontrakter om offentlig tjeneste for at begrænse de sociale 
risici, der er forbundet med en sådan operation. Derfor kunne en betingelse for udbuddene 
vedrørende tildeling af kontrakter om offentlig tjeneste være, at den bydende skulle overtage 
skibe og/eller personale fra de privatiserede virksomheder, som på nuværende tidspunkt 
varetager tjenesten, i henhold til forskellige bestemmelser for den enkelte region. En sådan 
strategi synes som udgangspunkt ikke at være i strid med EU-lovgivningen, da en sådan 
operation har en ekstraordinær og unik karakter. Det skal dog understreges, at de nøjagtige 
betingelser for denne privatisering endnu ikke er blevet undersøgt eller godkendt af 
Kommission med hensyn til alle de gældende regler. 

Til sidst skal det understreges, at medlemsstaterne frit kan organisere den offentlige 
søtransport i henhold til bestemmelser, som efter deres mening er de bedste i tilfælde af 
mangler på markedet, på betingelse af at de overholder EU-lovgivningen. Hvis 
medlemsstaterne overholder de gældende regler på området, har Kommissionen ikke 
kompetence til at gribe ind, hvad angår de organisationsmetoder, medlemsstaterne har valgt 
(valg af betjente linjer, hyppighed, transportkapacitet eller -kvalitet, ledelse af de 
virksomheder, der står for tjenesten, private eller offentlige virksomhed osv.). Den kan heller 
ikke gribe ind med hensyn til tildelingen af lovgivnings- og organisationsmæssig kompetence 
på nationalt, regionalt eller lokalt niveau. 

Konklusion

Hovedparten af de foranstaltninger, andrageren anmoder om, særlig vedrørende fysisk 
planlægning og offentlig tjeneste, hører under de italienske myndigheders kompetence. 

Der anmodes ligeledes, omend mindre udtrykkeligt, om at udelukke de små italienske øer fra 
anvendelsen af forordning nr. 3577/92, hvilket ikke kan imødekommes, da der ikke er fastsat 
undtagelsesbestemmelser på dette område. Endvidere kan den indførelse af konkurrence 
mellem operatørerne, der pålægges med denne forordning, kun forbedre forbindelserne med 
øerne og/eller effektiviteten af de økonomiske midler, som tildeles til disse forbindelser.

Når det er sagt, bibeholder en medlemsstat, hvis den overholder fællesskabslovgivningen, alle 
forudsætninger for at sikre den territoriale samhørighed."


