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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1494/2009 dėl susisiekimo laivais tarp Italijos ir jos salų, kurią 
pateikė Italijos pilietis Ermando Mennella organizacijos „Federalberghi Isole 
Minori“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas išreiškia susirūpinimą dėl vežimo paslaugų, teikiamų maršrutais tarp 
Italijos žemyno ir salų, kokybės ir kiekybės. Remiantis ES teisės aktais šias paslaugas turi 
teikti privati įmonė. Peticijos pateikėjas taip pat baiminasi dėl salų aprūpinimo lygio ir 
neigiamo poveikio turizmui. Jis nurodo, kad Sutarties 158 straipsnyje nustatyta, jog Bendrija
siekia mažinti mažiausiai palankių ūkininkauti regionų arba salų, tarp jų kaimo vietovių, 
atsilikimą. Todėl, atsižvelgdamas į gyventojų interesus ir ūkio padėtį, jis prašo užtikrinti 
suinteresuotų šalių poreikius ir pageidavimus atitinkančius stabilius ir veiksmingus ryšius, 
atsisakyti gyventojų ir turistų poreikių neatitinkančių būtinųjų paslaugų, ir tikisi, kad Europos 
Komisija užtikrins taikytinų Sutarties nuostatų laikymąsi.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Peticija

Italijos valstybė 1991 m. pasirašė viešojo paslaugų pirkimo sutartis su valstybine įmone 
„Tirrenia di Navigazione“ dėl paslaugų teikimo Sardinijai ir Sicilijai, ir su regioniniais įmonės 
filialais, kurie įsipareigojo teikti paslaugas mažoms Sardinijos, Sicilijos, Toskanos saloms 
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Lacijui, Kampanijai ir Apulijai. Šios sutartys galiojo iki 2008 gruodžio 31 d., tačiau ėmusis 
teisinių priemonių pratęstos.

Pagal Reglamento Nr. 3577/921, galiojančio nuo 1993 m. sausio 1 d., 4 straipsnį, esamos 
visuomenės aptarnavimo sutartys gali galioti iki atitinkamos sutarties galiojimo termino 
pabaigos. Tačiau dėl sutarčių sudarymo po šios datos, tame pačiame reglamente nurodoma, 
kad kai valstybė narė sudaro visuomenės aptarnavimo sutartis arba nustato visuomenės 
aptarnavimo įsipareigojimus, neturi būti diskriminuojami jokie Bendrijos laivų savininkai.

Kadangi gauta daug skundų dėl minėtų sutarčių pratęsimo pasibaigus jų galiojimo laikui, 
Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Italijos Respubliką (2007/4609).

Dėl šios procedūros Italija išreiškė norą paskelbti viešą konkursą dėl viešųjų paslaugų 
operatorių, kaip reikalaujama Reglamente Nr. 3577/92, ir dėl valstybinės įmonės „Tirrenia“ ir 
jos regioninių filialų privatizavimo.

Šiuo atveju peticijos pateikėjas prašo, kad ir toliau būtų užtikrinamas jūrų transporto paslaugų 
iš mažų Italijos salų ir (arba) į jas, ir (arba) tarp jų tiekimas (šias paslaugas šiuo metu teikia 
grupės „Tirrenia“ filialai ir, tam tikrais atvejais, konkurentų kompanijos), prašo, kad 
valstybinės įmonės „Tirrenia“ regioniniai filialai nebūtų privatizuoti, kad jie būtų 
restruktūrizuoti, kad valstybinių įmonių teikiamos paslaugos būtų plečiamos pridedant kai 
kuriuos maršrutus, o paslaugų kokybė būtų pagerinta, kad jūrų transportui būtų sumažintas 
PVM, ir, galiausiai, kad Komisija leistų neskelbiant viešojo konkurso pratęsti viešojo pirkimo 
sutartis jau pasirašytas su valstybine įmone „Tirrenia“, taip pažeidžiant Reglamentą 
Nr. 3577/92.

Komisijos pastabos

Reikėtų preliminariai priminti, kad SESV sutarties2 174 straipsnyje (buvusiame Europos 
Sąjungos sutarties 158 straipsnyje, kurį peticijos pateikėjas citavo kaip Amsterdamo sutarties 
158 straipsnį) nepateikiama jokių nuostatų, kurias būtų galima suprasti kaip Reglamento 
Nr. 3577/92 4 straipsnio pažeidimą.

Žinoma, Europos Sąjungos teisės aktais – ar tai yra SESV, ar pagal šią Sutartį parengtas teisės 
aktas – visiškai pripažįstama būtinybė, kad valstybės narės užtikrintų teritorinę, ekonominę ir 
socialinę joms priklausančių salų sanglaudą. Visų pirma remiantis Reglamentu Nr. 3577/92, 
taikančiu jūrų kabotažo principą, valstybėms narėms galima sudaryti viešojo paslaugų 
pirkimo sutartis ir (arba) nustatyti visuomenės aptarnavimo įsipareigojimus dėl aptarnaujamų 
salų – tinkamą metodą pasirenka pati valstybė narė. Vienintelis reglamento apribojimas yra 
reikalavimas, kad šios sutartys būtų sudarytos su Europos Sąjungos vežėjais be 
diskriminacijos – tai yra svarbiausias veiksnys siekiant bendros jūrų transporto rinkos.

Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi nediskriminavimo principo, valstybės narės privalo 
vadovaudamosi konkurencijos principais skaidriai ir taip, kad būtų galima tai patikrinti, 
                                               
1 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3577/92 taikantis laisvės teikti paslaugas principą jūrų 
transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas), OL L 364, 1992 12 12, p. 7–10. 
2 Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo.
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pasirinkti viešųjų paslaugų operatorių iš visų susidomėjusių Europos Sąjungos vežėjų, kurie 
teiks minėtas paslaugas.

Iš tikrųjų, kai rinkoje yra trūkumų, valdžios institucijos turi teisę spręsti šį klausimą savo 
nuožiūra ir įvertinti būtinybę nustatyti įsipareigojimus ar sudaryti viešųjų paslaugų pirkimo 
sutartis. Pavyzdžiui, peticijos pateikėjo minėtu atveju, kadangi maršrutai žiemą nėra pelningi 
ir gali prireikti mokėti kompensacijas, kompetentingos valdžios institucijos galėtų sudaryti 
viešojo paslaugų pirkimo sutartis su palankiausias sąlygas siūlančiais operatoriais, t. y. su tais, 
kurie užtikrina aukščiausio lygio paslaugas naudodami skirtas lėšas.

Grupės „Tirrenia“ atvejis išsiskiria tuo, kad Italijos valstybė pasibaigus viešojo paslaugų 
pirkimo sutarčiai norėjo ją privatizuoti, siekdama sumažinti socialinio pobūdžio pavojų, 
susijusį su tokia operacija. Taigi viena iš viešojo konkurso sąlygų galėtų būti reikalavimas, 
kad perkančioji institucija naudotųsi tais pačiais laivais ir (arba) samdytų tuos pačius privačių 
kompanijų darbuotojus, kurie šiuo metu teikia paslaugas, pagal skirtingas įvairių regionų 
nuostatas. Atrodo, kad toks veiksmas a priori neprieštarauja Europos Sąjungos teisei, be to, 
tokia operacija yra išskirtinė ir unikali. Tačiau vis tiek derėtų pabrėžti, kad tikslios šio 
privatizavimo sąlygos neišnagrinėtos ir, a fortiori, nepatvirtintos Komisijos pagal joms 
taikomas taisykles.

Galiausiai, reikėtų primygtinai pabrėžto, kad valstybės narės gali laisvai įgyvendinti jūrų 
transporto sistemą pagal nuostatas, kurios joms atrodo tinkamiausios rinkos trūkumo atveju, 
žinoma su sąlyga, kad bus laikomasi Europos Sąjungos teisės. Jei valstybės narės nepažeidžia 
šiam atvejui taikomų taisyklių, Komisija neturi teisės kištis į valstybių narių pasirinktų 
sistemų organizavimą (aptarnavimo maršrutų pasirinkimą, maršrutų dažnumą, transporto 
pajėgumą, paslaugų teikėjų valdymą, privačią ar viešą nuosavybę ir t. t.). Komisija taip pat 
negali kištis į kompetencijos sričių skirstymą reguliavimo, organizavimo srityje nacionaliniu, 
regionų ar vietos lygmeniu.

Išvada

Dauguma peticijos pateikėjo klausimų, ypač dėl viešųjų paslaugų tvarkymo ir lygmens, yra 
Italijos valdžios institucijų kompetencija. 

Kitas klausimas, kuriuo taip pat domėtasi, nors ir neformaliai, dėl mažoms Italijos saloms 
netaikomo Reglamento Nr. 3577/92 negali būti svarstomas, nes nėra pakankamai įrodymų, 
kad šiuo atveju pažeistos reglamento nuostatos. Be to, taikant šį reglamentą atsirandanti 
konkurencija tarp operatorių tik pagerins susisiekimą su salomis ir (arba) paslaugos bus 
teikiamos veiksmingiau naudojant tam skirtas lėšas.

Kadangi tai atitinka Europos Sąjungos teisę, valstybė narė turi visas išimtines teises užtikrinti 
teritorinei sanglaudai.“


