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Tárgy: Ermando Mennella, olasz állampolgár által a „Federalberghi Isole Minori” 
nevében benyújtott, 1494/2009. számú petíció az olasz szárazföld és az olasz 
szigetek közötti hajóközlekedésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az olasz szárazföld és az olasz szigetek közötti közlekedési 
szolgáltatások minősége és mennyisége miatt aggódik. A szóban forgó szolgáltatásokat az 
európai jogszabályok értelmében privatizálni kell. A petíció benyújtója továbbá a szigetek 
ellátási színvonala és a turizmusra gyakorolt negatív hatások miatt is aggodalmát fejezi ki.
Utal arra, hogy a Szerződés 158. cikkében a Közösség azt a célt tűzte ki, hogy csökkenti a 
legkevésbé fejlett régiók és szigetek elmaradottságát. A petíció benyújtója a szigeten élő 
állampolgárok és az ottani gazdaság érdekében stabil és hatékony közlekedési 
összeköttetéseket sürget, amelyek az érintett felek szükségleteihez és kívánságaihoz 
igazodnak. Továbbá szorgalmazza, hogy hagyjanak fel a minimális szolgáltatásokkal, 
amelyek nem képesek kielégíteni a lakosok és a turisták szükségleteit, valamint kéri az 
Európai Bizottságot, hogy a Szerződés hatályos rendelkezéseit konkrétan hajtsák végre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január. 25. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május. 11.

A petíció
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Az olasz állam 1991-ben közszolgáltatási szerződéseket kötött a Tirrenia di Navigazione
állami vállalattal Szardínia és Szicília ellátására, valamint a Tirrenia regionális 
leányvállalataival a kisebb szardíniai, szicíliai, toszkánai, Lazio, Campania és Puglia régióbeli 
szigetek ellátására. E szerződések 2008. december 31-én jártak le, de azokat egy sor törvényi 
intézkedéssel meghosszabbították. 

Az 1993. január 1-je óta hatályban lévő 3577/92/EGK1 rendelet 4. cikke előírta, hogy a 
rendelet hatályba lépésekor már megkötött közszolgáltatási szerződések hatályban 
maradhatnak a lejáratuk napjáig. Az ezt követően megkötendő szerződéseket illetően azonban 
ugyanez a rendelet azt írta elő, hogy amennyiben egy tagállam közszolgáltatási szerződést köt 
vagy közszolgáltatási kötelezettséget ró ki, akkor azt az összes uniós hajótulajdonossal 
szemben a megkülönböztetés tilalmának elvét követve kell megtennie. 

Miután a fent említett szerződések lejáraton túli meghosszabbításával kapcsolatban számos 
panaszt kapott, a Bizottság jogsértési eljárást indított az Olasz Köztársaság ellen (melyet 
2007/4609. számon vettek nyilvántartásba). 

Az eljárás keretében az olasz állam tudatta, hogy pályázatot kíván meghirdetni, melynek célja 
a közszolgáltatók kiválasztása – a 3577/92/EGK rendeletben előírtakkal összhangban –, 
valamint egyúttal a Tirrenia és regionális leányvállalatai privatizálása.    

Ezzel összefüggésben a petíció benyújtója kéri, hogy továbbra is biztosítsák a kisebb olasz 
szigetekről induló, oda irányuló vagy a szigetek közötti tömegközlekedést (melyet jelenleg a 
Tirrenia csoport leányvállalatai, valamint egyes esetekben konkurens társaságok biztosítanak), 
hogy a Tirrenia regionális leányvállalatait ne privatizálják, azokat szervezzék át, hogy a 
közszolgáltatást bizonyos összeköttetésekre terjesszék ki és tegyék is jobbá, hogy a tengeri 
szállítás esetében csökkentsék a HÉA-t, és végül, hogy a 3577/82/EGK rendelettől való
eltéréssel a Bizottság tegye lehetővé a Tirrenia leányvállalataival meglévő közszolgáltatási 
szerződések pályáztatás nélküli meghosszabbítását. A petíció benyújtójának véleménye 
szerint a Szerződés engedélyezi az ilyen eltérést. 

A Bizottság észrevételei

Elöljáróban emlékeztetni szükséges arra, hogy az EUMSz.2 174. cikke (az EK-Szerződés 
korábbi 158. cikke, melyet a petíció benyújtója az Amszterdami Szerződés 158. cikkeként 
említ meg) nem tartalmaz olyan rendelkezést, amelyet a 3577/92/EGK rendelet 4. cikkétől 
való eltérésként lehetne értelmezni.

Az természetesen igaz, hogy az Európai Unió joga – az EUMSz. vagy a másodlagos jog –
teljes mértékben elismeri, hogy a tagállamoknak szükségük van a szigeteik területi, gazdasági 
és társadalmi kohéziójának biztosítására. A tengeri kabotázsról szóló 3577/92/EGK rendelet 
különösen azt teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy a szigeteik ellátására 
közszolgáltatási szerződést kössenek és/vagy közszolgáltatási kötelezettséget rójanak ki, és 
hogy ezt az általuk megfelelőnek ítélt szinten tegyék. A rendelet mindössze azt a korlátozást 

                                               
1 A Tanács 1992. december 7-i 3577/92/EGK rendelete a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon 
belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról, HL L 364., 1992.12.12., 7-10. o. 
2 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés .
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írja elő, hogy ezeket a szerződéseket az uniós hajótulajdonosokkal szembeni 
megkülönböztetés nélkül kell megkötni, ami egyébként alapvető fontosságú a tengeri szállítás 
egységes piacának létrehozása érdekében.

A megkülönböztetésmentesség elve tiszteletben tartásának biztosítása érdekében a 
tagállamoknak a szóban forgó szolgáltatásnyújtás iránt érdeklődő összes uniós hajótulajdonos 
átlátható és ellenőrizhető versenyeztetése után kell kiválasztaniuk a közszolgáltatót. 

A piac nem megfelelő működése esetén ugyanis a hatóságok rendkívül széles mérlegelési 
jogkörrel rendelkeznek annak megítélésére, hogy szükség van-e kötelezettség előírására vagy 
közszolgáltatási szerződés megkötésére. Például a petíció benyújtója által említett 
összeköttetések esetében, amelyek télen nem gazdaságosak, és amelyeknél támogatásra lehet 
szükség, az illetékes hatóságok közszolgáltatási szerződéseket köthetnek, melyeket a 
pályáztatást követően a leghatékonyabb szolgáltatóknak ítélnek oda, vagyis azoknak, akik az 
előirányzott pénzügyi erőforrásokhoz képest a legmagasabb színvonalú szolgáltatást 
biztosítják. 

Ami konkrétan a Tirrenia csoport esetét illeti, az olasz állam a csoport privatizációját össze 
kívánta kapcsolni a közszolgáltatási szerződések megkötésével, és ezt azzal a céllal tette, 
hogy csökkentse az ilyen művelettel összefüggő társadalmi jellegű kockázatokat. Ennélfogva 
a közszolgáltatási szerződések odaítélése céljából kiírt pályázatok azt a feltételt vonhatják 
maguk után, hogy a nyertes pályázónak át kell vennie azon privatizált társaságok hajóit 
és/vagy személyzetét, amelyek jelenleg, régiónként eltérő módozatok szerint a szolgáltatást 
biztosítják. Ez a megközelítés a priori nem tűnik ellentétesnek az uniós joggal, annál is 
inkább, mert ez a művelet kivételes jellegű és egyedülálló. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, 
hogy e privatizáció pontos körülményeit a Bizottság még nem vizsgálta, és még inkább, 
azokat nem hagyta jóvá az összes alkalmazandó szabály szempontjából. 

Végezetül hangsúlyozni kell, hogy a tagállamok szabadon szervezhetik meg a tengeri 
szállítást, a piac nem megfelelő működése esetén az általuk legjobbnak ítélt módozatok 
szerint, természetesen azzal a feltétellel, hogy tiszteletben tartják az uniós jogot. Abban az 
esetben, ha a tagállamok tiszteletben tartják az alkalmazandó szabályokat, a Bizottság nem 
rendelkezik hatáskörrel arra, hogy a tagállamok által választott szervezési szabályok 
tekintetében beavatkozzon (az ellátott összeköttetések kiválasztása, menetsűrűség, szállítási 
kapacitás vagy a szállítás minősége, a szolgáltatást végző egységek irányítása, ezen egységek 
tulajdonviszonya (magán- vagy állami tulajdon), stb.). Továbbá nem avatkozhat be az 
országos, regionális vagy helyi szintű szabályozói és szervezési hatáskörök kiosztásába sem. 

Következtetés

A petíció benyújtója által a többek között a közszolgáltatás kialakítása és színvonala terén kért 
intézkedések többsége az olasz hatóságok hatáskörébe tartozik. 

Az az intézkedés, amelyet kevésbé kifejezett módon, de szintén kért a petíció benyújtója, és 
amelynek lényege, hogy a 3577/92/EGK rendelkezést ne alkalmazzák a kisebb olasz 
szigetekre, nem teljesíthető, mivel nincs ilyen értelmű mentességet megállapító rendelkezés. 
Másfelől a szolgáltatók rendeletben előírt versenyeztetése csak jobbá teheti a szigetekkel való 
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összeköttetéseket és/vagy az összeköttetésekre előirányzott pénzügyi erőforrások 
hatékonyságát.

Ezért a közösségi jog tiszteletben tartásával a tagállam a területi kohézió biztosítására 
vonatkozó minden előjogát megtartja.


