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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1494/2009, ingediend door Ermando Mennella (Italiaanse 
nationaliteit), namens Federalberghi Isole Minori, over de bootverbindingen 
tussen het Italiaanse vasteland en de Italiaanse eilanden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vreest voor kwaliteit en de kwantiteit van de vervoersdiensten tussen het Italiaanse 
vasteland en de Italiaanse eilanden. Deze diensten moeten krachtens Europese wetgeving 
geprivatiseerd worden. Indiener vreest bovendien voor het voorzieningenniveau op de 
eilanden en voor negatieve effecten op het toerisme. Hij wijst erop dat in artikel 158 van het 
Verdrag is vastgelegd dat de Gemeenschap zich ten doel stelt de achterstand van de minst 
begunstigde regio's of eilanden te verkleinen. Hij verzoekt derhalve in het belang van de 
burgers en het bedrijfsleven op de eilanden om garanties voor stabiele en efficiënte 
verbindingen die beantwoorden aan de behoeften en wensen van de betrokken partijen, om 
opheffing van de minimumdienstverlening, die niet beantwoordt aan de behoeften van 
bewoners en toeristen, en om initiatieven van de Europese Commissie om concrete uitvoering 
te geven aan de toepasselijke bepalingen van het Verdrag.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Het verzoekschrift

De Italiaanse staat heeft in 1991 openbaredienstcontracten gesloten met de publieke 
onderneming Tirrenia di Navigazione voor de verbindingen met Sardinië en Sicilië evenals 
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met regionale dochterondernemingen van Tirrenia voor de verbindingen met de kleine 
Sardijnse, Siciliaanse en Toscaanse eilanden en de eilanden van Latium, Campanië en Apulië. 
Deze contracten liepen op 31 december 2008 af, maar ze zijn door middel van een serie 
wetgevingsmaatregelen verlengd.

In artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3577/921, die geldt sinds 1 januari 1993, is bepaald dat 
openbaredienstcontracten die reeds bestaan op de datum van inwerkingtreding van kracht 
mogen blijven tot hun looptijd verstreken is. Wat echter na die datum afgesloten contracten 
betreft, is in diezelfde verordening bepaald dat wanneer een lidstaat openbaredienstcontracten 
afsluit of openbaredienstverplichtingen oplegt, hij zulks doet op niet-discriminatoire 
grondslag voor alle reders uit de Unie.

Naar aanleiding van vele klachten wegens het verlengen van de genoemde contracten tot na 
hun looptijd heeft de Commissie tegen de Republiek Italië een inbreukprocedure ingeleid 
(geregistreerd onder nummer 2007/4609).

In het kader van deze procedure heeft de Italiaanse staat de wens geuit om over te gaan tot 
aanbestedingen met als doel tegelijkertijd de keuze van openbaredienstverleners – zoals 
vereist door Verordening (EEG) nr. 3577/92 – en de privatisering van Tirrenia en haar 
regionale dochterondernemingen.

Tegen deze achtergrond verzoekt indiener dat het openbaar vervoer van/naar/tussen de kleine 
Italiaanse eilanden (tot op heden uitgevoerd door dochterondernemingen van de groep 
Tirrenia, evenals in sommige gevallen door concurrerende bedrijven) uitgevoerd zal blijven 
worden, dat de regionale dochteronderneming van Tirrenia niet geprivatiseerd worden, dat 
deze geherstructureerd worden, dat de openbare dienst op sommige verbindingen uitgebreid 
en eveneens verbeterd zal worden, dat de BTW voor zeetransport verlaagd wordt en ten slotte 
dat de Commissie de verlenging toestaat zonder aanbesteding van de bestaande 
openbaredienstcontracten met de dochterondernemingen van de groep Tirrenia, en dit in 
afwijking van Verordening (EEG) nr. 3577/92. Een dergelijke afwijking zou volgens indiener 
door het Verdrag toegestaan worden.

Opmerkingen van de Commissie

Ter inleiding past het om in herinnering te brengen dat artikel 174 VWEU2 (oud-artikel 158 
VEG, door indiener aangehaald als artikel 158 van het Verdrag van Amsterdam) geen enkele 
bepaling bevat die geïnterpreteerd zou kunnen worden als een afwijking van artikel 4 van 
Verordening (EEG) nr. 3577/92.

Het is zeker waar dat het recht van de Europese Unie, of dit nu het VWEU is of het daarvan 
afgeleide recht, volledig de noodzaak erkent voor lidstaten om te zorgen voor de territoriale, 
economische en sociale samenhang van hun eilanden. Met name staat Verordening (EEG) 
nr. 3577/92 betreffende cabotage in het zeevervoer lidstaten toe om openbaredienstcontracten

                                               
1 Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het beginsel van 
het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer), PB L 364 van 
12.12.1992, blz. 7–10.
2 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
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af te sluiten en/of om openbaredienstverplichtingen op te leggen om hun eilanden te bedienen; 
dit afhankelijk van het niveau dat hun passend lijkt. De enige dwang die door de verordening 
wordt opgelegd is dat deze contracten zonder onderscheid tussen reders uit de Unie worden 
afgesloten, hetgeen overigens essentieel is voor het realiseren van een interne markt voor 
zeetransport.

Om ervoor te zorgen dat het non-discriminatiebeginsel wordt nageleefd, moeten de lidstaten 
de openbaredienstverlener kiezen na een transparante en controleerbare oproep tot 
mededinging aan alle reders uit de Unie die geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van de dienst 
in kwestie.

Bij een onvoldoende marktwerking beschikken de autoriteiten immers over een zeer brede 
willekeurige marge om de noodzaak te waarderen voor het opleggen van verplichtingen of het 
afsluiten van openbaredienstcontracten. Bijvoorbeeld in het geval van de door indiener 
genoemde verbindingen, die in de winter niet rendabel zijn en waarvoor een compensatie 
noodzakelijk kan blijken, zouden de bevoegde autoriteiten openbaredienstcontracten kunnen 
afsluiten die na aanbesteding gegund worden aan de doelmatigste dienstverleners, dat wil 
zeggen aan degenen die het hoogste serviceniveau zouden bieden in verhouding tot de 
toegekende financiële middelen.

In het bijzonder voor de groep Tirrenia wilde de Italiaanse staat deze bij het afsluiten van 
openbaredienstcontracten combineren met de privatisering van die groep met het oog op het 
verminderen van de risico's van sociale aard die met een dergelijke operatie verband houden. 
Daarom kan bij aanbestedingen voor de gunning van openbaredienstcontracten als 
voorwaarde worden opgenomen dat de begunstigde schepen en/of personeel van 
geprivatiseerde bedrijven die op dit moment de dienst leveren moet overnemen, volgens per 
regio verschillende voorwaarden. Een dergelijke benadering lijkt a priori niet in strijd met het 
recht van de Europese Unie, te meer daar deze operatie uitzonderlijk en uniek van aard is. Het 
past echter om te benadrukken dat de exacte voorwaarden voor deze privatisering nog niet 
onderzocht zijn en gezien alle toepasselijke regels ook nog niet zijn goedgekeurd door de 
Commissie. 

Ten slotte past het om het feit te benadrukken dat de lidstaten vrij zijn om het openbare 
vervoer op zee te organiseren volgens de voorwaarden die hun het beste lijken in geval van 
onvoldoende marktwerking, uiteraard op voorwaarde dat het recht van de Europese Unie in 
acht wordt genomen. Indien de lidstaten de toepasselijke regels op dit gebied in acht nemen, 
beschikt de Commissie niet over bevoegdheden om op te treden voor wat betreft de 
voorwaarden van organisatie die door de lidstaten gekozen zijn (keuze van de bediende lijnen, 
frequentie, capaciteit of kwaliteit van het transport, beheer van de eenheden belast met de 
dienst, private of publieke eigendom van die eenheden, enz.). Zij kan evenmin optreden ten 
aanzien van de toekenning van de reglementaire en organisatorische bevoegdheid op 
nationaal, regionaal of plaatselijk niveau.

Conclusie

De meeste verzoeken van indiener, met name op het gebied van de inrichting en het niveau 
van de openbare dienst, vallen onder de bevoegdheid van de Italiaanse autoriteiten.
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Aan het eveneens, zij het minder expliciet gedane verzoek tot het omzeilen van de toepassing 
van Verordening (EEG) nr. 3577/92 voor de kleine Italiaanse eilanden kan geen positief 
vervolg gegeven worden, omdat er geen afwijkende bepaling in die zin bestaat. Overigens kan 
de oproep tot mededinging alleen maar leiden tot verbetering van de verbindingen met de 
eilanden en/of de doelmatigheid van de financiële middelen die aan deze verbindingen 
worden toegekend.

De lidstaat behoudt echter, met inachtneming van het Gemeenschapsrecht, alle voorrechten 
om de territoriale samenhang te garanderen.


