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Θέμα: Αναφορά 1494/2009, του Ermando Mennella, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Federalberghi Isole Minori», σχετικά με τις συνδέσεις με 
οχηματαγωγά πλοία μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών της 
Ιταλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την ποιότητα και τη συχνότητα των 
υπηρεσιών μεταφορών μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών της Ιταλίας, 
υποστηρίζοντας ότι βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν.
Εκφράζει επίσης φόβους ότι τα προβλήματα εφοδιασμού των νησιών θα έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στον τουρισμό, παραπέμποντας εν προκειμένω στο άρθρο 158 της Συνθήκης που 
ορίζει ότι ένας από τους στόχους της Κοινότητας είναι η μείωση των διαφορών μεταξύ των 
επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και η μείωση της καθυστέρησης των πλέον 
μειονεκτικών περιοχών ή νήσων. Προς όφελος των κατοίκων και της οικονομίας των νησιών, 
ζητεί να δοθούν εγγυήσεις για αξιόπιστες και αποτελεσματικές συγκοινωνίες που θα πληρούν 
τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ενδιαφερομένων, να τεθεί τέρμα στην παροχή των 
ελάχιστων αναγκαίων υπηρεσιών που δεν πληρούν τις ανάγκες των κατοίκων και των 
τουριστών, και να ληφθούν μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ορθή μεταφορά των 
εφαρμοστέων διατάξεων της Συνθήκης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Η αναφορά
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Το 1991, το ιταλικό κράτος σύναψε συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τη δημόσια 
επιχείρηση «Tirrenia di Navigazione» για τις γραμμές εξυπηρέτησης της Σαρδηνίας και της 
Σικελίας, καθώς και με τα περιφερειακά υποκαταστήματα της «Tirrenia» για τις γραμμές 
εξυπηρέτησης των μικρών νησιών της Σαρδηνίας, της Σικελίας, της Τοσκάνης και των 
περιφερειών Lazio, Campania και Puglia. Η προθεσμία των εν λόγω συμβάσεων έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2008, αλλά παρατάθηκε με σειρά νομοθετικών μέτρων.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/921, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 
1ης Ιανουαρίου 1993, προβλέπει ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας 
υπηρεσίας κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού δύνανται να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης σύμβασης. Όσον 
αφορά, απεναντίας, τις συμβάσεις που συνάπτονται μετά την εν λόγω ημερομηνία, ο ίδιος 
κανονισμός προβλέπει ότι, κάθε φορά που ένα κράτος μέλος συνάπτει σύμβαση ανάθεσης 
δημόσιας υπηρεσίας ή επιβάλλει υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ενεργεί κατά 
τρόπον ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις εις βάρος οποιουδήποτε πλοιοκτήτη της 
Κοινότητας.

Κατόπιν πολυάριθμων καταγγελιών λόγω της παράτασης των προαναφερθεισών συμβάσεων 
πέραν της ημερομηνίας λήξης τους, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει (η οποία 
πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 2007/4609) κατά της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, το ιταλικό κράτος εξέφρασε την επιθυμία να προβεί σε 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών με αντικείμενο, συγχρόνως, την επιλογή των φορέων 
δημοσίων υπηρεσιών –όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92– και την 
ιδιωτικοποίηση της «Tirrenia» και των περιφερειακών θυγατρικών της.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο αναφέρων ζητεί να συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών δημόσιων 
μεταφορών από/προς τα μικρά ιταλικά νησιά και μεταξύ αυτών (τα οποία εξυπηρετούνται επί 
του παρόντος από τις θυγατρικές του ομίλου «Tirrenia», καθώς και από ανταγωνιστικές 
εταιρείες σε ορισμένες περιπτώσεις), να αναδιαρθρωθούν και να μην ιδιωτικοποιηθούν οι 
περιφερειακές θυγατρικές της «Tirrenia», να επεκταθούν και να βελτιωθούν επίσης οι 
δημόσιες μεταφορές για ορισμένες συνδέσεις, να μειωθεί ο ΦΠΑ για τις θαλάσσιες 
μεταφορές και, τέλος, να επιτρέψει η Επιτροπή την ανανέωση –χωρίς προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών– των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τις θυγατρικές του ομίλου 
«Tirrenia», και τούτο κατά παρέκκλιση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92. Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, η Συνθήκη επιτρέπει τέτοιου είδους παρέκκλιση.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Καταρχάς, δέον είναι να υπομνησθεί ότι το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ2 (πρώην άρθρο 158 της 
ΣΕΚ, το οποίο επικαλείται ο αναφέρων ως άρθρο 158 της Συνθήκης του Άμστερνταμ) δεν 
περιλαμβάνει καμία διάταξη η οποία θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως παρέκκλιση του άρθρου

                                               
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 για την εφαρμογή της αρχής της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών 
(θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ), ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7–10.
2 Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



CM\816770EL.doc 3/4 PE441.341

EL

4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92.

Είναι γεγονός, πάντως, ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε πρόκειται για τη ΣΛΕΕ 
είτε για το παράγωγο δίκαιο, αναγνωρίζει πλήρως την ανάγκη των κρατών μελών να 
διασφαλίζουν την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή των νησιών τους. Ειδικότερα, ο 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ παρέχει τη
δυνατότητα στα κράτη μέλη να συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας ή/και να 
επιβάλλουν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας για τις γραμμές εξυπηρέτησης των νησιών 
τους, και τούτο συναρτήσει του επιπέδου που τα ίδια κρίνουν κατάλληλο. Ο μοναδικός 
περιορισμός που επιβάλλεται από τον κανονισμό συνίσταται στην απαγόρευση των 
διακρίσεων μεταξύ των πλοιοκτητών της Ένωσης στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων, 
περιορισμός που είναι, εξάλλου, πρωταρχικής σημασίας για την πραγμάτωση της ενιαίας 
αγοράς για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης, τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται να επιλέγουν τον φορέα δημοσιών υπηρεσιών κατόπιν διαφανούς και 
ελέγξιμης προκήρυξης διαγωνισμού μεταξύ όλων των πλοιοκτητών της Ένωσης που 
εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Πράγματι, παρουσία ελλείψεων στην αγορά, οι αρχές διαθέτουν ευρύτατο περιθώριο 
διακριτικής ευχέρειας για την αξιολόγηση της ανάγκης επιβολής υποχρεώσεων ή σύναψης 
συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. Επί παραδείγματι, στην περίπτωση των 
συνδέσεων για τις οποίες κάνει λόγο ο αναφέρων, οι οποίες δεν είναι αποδοτικές κατά τη 
χειμερινή περίοδο και για τις οποίες ενδέχεται να αποβεί απαραίτητο κάποιο αντιστάθμισμα, 
οι αρμόδιες αρχές δύνανται να συνάψουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, κατόπιν 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, με τους πλέον αποτελεσματικούς φορείς, ήτοι με τους 
φορείς που είναι σε θέση να διασφαλίσουν το υψηλότερο επίπεδο παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας βάσει των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται.

Όσον αφορά ειδικότερα τον όμιλο «Tirrenia», το ιταλικό κράτος θέλησε να προβεί στην 
ιδιωτικοποίησή του κατά τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και τούτο με 
στόχο τη μείωση των κοινωνικών κινδύνων που ενέχονται σε μια τέτοια ενέργεια. Ως εκ 
τούτου, οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την κατακύρωση των συμβάσεων 
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας ενδέχεται να συνεπάγονται, ως προϋπόθεση, τη μεταβίβαση 
στον τελικό μειοδότη των πλοίων ή/και του προσωπικού των ιδιωτικοποιημένων εταιρειών 
που παρέχουν επί του παρόντος την εν λόγω υπηρεσία, βάσει διαφορετικών διαδικασιών κατά 
περιφέρεια. Μια τέτοια προσέγγιση δεν φαίνεται, εκ των προτέρων, να αντιβαίνει στο δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλώ δε μάλλον εφόσον αυτή η διαδικασία γίνεται κατ’ εξαίρεση 
και εφάπαξ. Εντούτοις, είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι οι ακριβείς όροι της συγκεκριμένης 
ιδιωτικοποίησης δεν έχουν ακόμα εξετασθεί ούτε εγκριθεί, ασφαλώς, από την Επιτροπή υπό 
το πρίσμα του συνόλου των εφαρμοστέων κανόνων.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί όλως ιδιαιτέρως το γεγονός ότι, σε περίπτωση ελλείψεων 
στην αγορά, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να οργανώνουν τις δημόσιες θαλάσσιες μεταφορές 
με τον βέλτιστο κατά την κρίση τους τρόπο, υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι τηρείται το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την επιφύλαξη της τήρησης των εφαρμοστέων κανόνων 
από τα κράτη μέλη στον εν λόγω τομέα, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να παρεμβαίνει στον 
τρόπο οργάνωσης που επιλέγουν τα κράτη μέλη (επιλογή των γραμμών εξυπηρέτησης, 
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συχνότητα, χωρητικότητα ή ποιότητα των μέσων μεταφορών, διαχείριση των φορέων που 
αναλαμβάνουν την παροχή της υπηρεσίας, υπαγωγή των εν λόγω φορέων στην ιδιωτική ή 
δημόσια ιδιοκτησία, κ.ο.κ.). Ομοίως, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρεμβαίνει στην 
ανάθεση ρυθμιστικών και οργανωτικών αρμοδιοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο.

Συμπέρασμα

Η πλειονότητα των μέτρων που ζητεί ο αναφέρων να ληφθούν, ιδίως όσον αφορά το 
ρυθμιστικό πλαίσιο και το επίπεδο της συγκεκριμένης δημόσιας υπηρεσίας, εμπίπτουν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων των ιταλικών αρχών.

Επίσης, απουσία διατάξεων παρέκκλισης εν προκειμένω, δεν είναι δυνατόν να δοθεί ευνοϊκή 
συνέχεια στο αίτημα –το οποίο όμως δεν διατυπώνεται τόσο ρητά– περί της παρέκκλισης από 
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 για τα μικρά νησιά της Ιταλίας.
Εξάλλου, η προκήρυξη διαγωνισμού μεταξύ των σχετικών φορέων, που επιβάλλεται από τον 
ίδιο κανονισμό, δεν μπορεί παρά να συμβάλλει στη βελτίωση των συνδέσεων με τα νησιά 
ή/και στην αποδοτικότητα των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για τις συνδέσεις 
αυτές.

Με το δεδομένο αυτό, και τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, το κράτος μέλος διατηρεί όλα 
τα προνόμια για τη διασφάλιση της εδαφικής συνοχής του.


