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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1494/2009, którą złożył Ermando Mennella (Włochy) w imieniu 
„Federalberghi Isole Minori”, w sprawie połączenia promowego między 
Włochami kontynentalnymi i wyspami

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z jakością i częstotliwością świadczenia 
usług transportowych między Włochami kontynentalnymi i wyspami, informując, że mają 
one zostać sprywatyzowane na mocy prawodawstwa europejskiego. Wyraża on też obawę, iż 
problemy z dostawami na wyspy będą niekorzystnie oddziaływać na turystykę, odnosząc się 
w związku z tym do art. 158 traktatu, który stanowi, że jednym z celów Wspólnoty jest 
zmniejszenie zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych. Mając na względzie 
indywidualnych mieszkańców i przedsiębiorstwa na wyspach, składający petycję domaga się 
zapewnienia niezawodnych i skutecznych połączeń spełniających potrzeby i życzenia 
odnośnych podmiotów, położenia kresu świadczeniu usług w wyłącznie minimalnym stopniu, 
który nie zaspakaja potrzeb mieszkańców i turystów, oraz podjęcia przez Komisję środków 
zmierzających do wdrożenia postanowień traktatu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Petycja

Państwo włoskie udzieliło w 1991 r. zamówień na usługi publiczne przedsiębiorstwu 
publicznemu Tirrenia di Navigazione w celu obsługi Sardynii i Sycylii, a także oddziałom 
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regionalnym Tirrenii w celu obsługi małych wysepek Sardynii, Sycylii, Toskanii, Lacjum, 
Kampanii i Apulii. Odpowiednie umowy wygasły dnia 31 grudnia 2008 r., ale zostały 
przedłużone na mocy szeregu środków ustawodawczych.

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 3577/921, obowiązującego od dnia 1 stycznia 1993 r., 
zamówienia na usługi publiczne istniejące w chwili wejścia w życie rozporządzenia mogą 
pozostawać w mocy aż do czasu wygaśnięcia danej umowy. Jeżeli chodzi natomiast 
o zamówienia udzielone po tym terminie, to zawsze wtedy, gdy państwo członkowskie 
przyjmuje zamówienia na usługi publiczne lub nakłada obowiązek świadczenia usług 
publicznych, postępuje ono stosując zasadę niedyskryminowania wobec armatorów Unii.

W następstwie licznych skarg związanych z przedłużeniem terminu wygaśnięcia 
przedmiotowych umów Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego (zarejestrowane pod nr 2007/4609) przeciwko 
Republice Włoskiej.

W ramach tego postępowania państwo włoskie wyraziło zamiar zorganizowania przetargów, 
których przedmiotem byłyby jednocześnie wybór podmiotów mających świadczyć usługi 
publiczne – zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 3577/92 – oraz prywatyzacja Tirrenii 
i jej oddziałów regionalnych.

W tym kontekście składający petycję zwraca się o to, by transport publiczny między 
Włochami kontynentalnymi i drobnymi wyspami, a także między samymi wyspami (który 
dotychczas zapewniały oddziały grupy Tirrenia, a także, w niektórych przypadkach, 
przewoźnicy konkurencyjni) nadal się odbywał, by oddziały regionalne Tirrenii nie zostały 
sprywatyzowane, lecz poddane restrukturyzacji, by usługi publiczne zostały poszerzone 
o dodatkowe połączenia i udoskonalone, by obniżyć stawkę VAT w przypadku transportu 
morskiego oraz by Komisja zezwoliła na odnowienie umów o świadczenie usług publicznych,
zawartych z oddziałami grupy Tirrenia bez organizowania przetargu, w drodze odstępstwa od 
rozporządzenia nr 3577/92. Zdaniem składającego petycję tego rodzaju odstępstwo dopuszcza 
traktat.

Uwagi Komisji

Tytułem wstępu należy przypomnieć, że art. 174 TFUE2 (dawny art. 158 TWE, 
przywoływany przez składającego petycję jako art. 158 traktatu z Amsterdamu) nie zawiera 
żadnego przepisu, który można byłoby zinterpretować jako odstępstwo od art. 4 
rozporządzenia nr 3577/92.

Jest oczywiście prawdą, że w prawie Unii Europejskiej, zarówno w TFUE jak i prawie
wtórnym, uznano w pełni konieczność zapewnienia spójności terytorialnej, gospodarczej 
i społecznej wysp należących do państw członkowskich. Rozporządzenie nr 3577/92 
w sprawie kabotażu morskiego umożliwia państwom członkowskim przyjmowanie zamówień 

                                               
1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 1992 r. dotyczące stosowania zasady swobody 
świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie państw członkowskich (kabotaż morski), Dz.U. L 364 
z 12.12.1992, s. 7–10.
2 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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na usługi publiczne lub nakładanie obowiązku świadczenia usług publicznych w celu obsługi 
należących do nich wysp, na szczeblu jaki uznają za odpowiedni. Jedynym ograniczeniem, 
nałożonym na mocy rozporządzenia, jest zasada niedyskryminowania armatorów Unii przy 
zawieraniu umów, która ma pierwszorzędne znaczenie dla urzeczywistnienia jednolitego 
rynku transportu morskiego.

Aby zapewnić przestrzeganie zasady niedyskryminowania, państwa członkowskie wybierają 
podmiot świadczący usługę publiczną w wyniku przejrzystego i umożliwiającego weryfikację 
postępowania przetargowego, obejmującego wszystkich armatorów Unii zainteresowanych 
świadczeniem danej usługi.

W sytuacji niedoborów na rynku władze dysponują bardzo szeroką swobodą uznania co do 
konieczności nałożenia obowiązku świadczenia usług publicznych bądź przyjęcia zamówień 
na usługi publiczne. Dla przykładu, w przypadku połączeń wspomnianych przez składającego 
petycję, które nie są dochodowe w zimie i w przypadku których może okazać się konieczna 
rekompensata, właściwe organy mogłyby udzielić zamówień na usługi publiczne 
w następstwie przetargu przedsiębiorcom najbardziej wydajnym, czyli tym, którzy 
zapewniliby najwyższy poziom usług w stosunku do przyznanych zasobów finansowych.

Jeżeli chodzi konkretnie o grupę Tirrenia, państwo włoskie powzięło zamiar połączenia 
prywatyzacji grupy z udzieleniem zamówień na usługi publiczne, w celu zmniejszenia ryzyka 
społecznego związanego z tego rodzaju operacją. W związku z tym przetargi mające na celu 
udzielenie zamówień na usługi publiczne będą mogły zawierać warunek przejęcia przez 
wybranego oferenta statków i/lub personelu prywatyzowanych przewoźników, którzy 
świadczą obecnie usługę, na różnych warunkach w zależności od regionu. Tego rodzaju 
podejście nie wydaje się a priori sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, tym bardziej że 
operacja ta ma charakter wyjątkowy i jednostkowy. Należy jednak podkreślić, że szczegółowe 
warunki omawianej prywatyzacji nie zostały jeszcze zanalizowane ani tym bardziej 
zatwierdzone przez Komisję w świetle wszystkich właściwych przepisów.

Należy wreszcie położyć nacisk na to, że państwa członkowskie dysponują swobodą 
w organizowaniu publicznego transportu morskiego na warunkach, które uznają za 
najkorzystniejsze w sytuacji niedoborów na rynku, pod warunkiem, rzecz jasna, 
przestrzegania prawa Unii Europejskiej. Z zastrzeżeniem poszanowania przez państwa 
członkowskie przepisów obowiązujących w przedmiotowej dziedzinie, Komisja nie ma 
uprawnień do podejmowania działań w związku z warunkami organizowania transportu 
przyjętymi przez państwa członkowskie (wybór obsługiwanych połączeń, częstotliwość, 
zdolność przewozowa i jakość transportu, zarządzanie podmiotami odpowiedzialnymi za 
świadczenie usługi, ich własność prywatna bądź publiczna itp.). Komisja nie może też 
podejmować działań w związku z przydzieleniem uprawnień regulacyjnych i organizacyjnych 
na szczeblu krajowym, regionalnym bądź lokalnym.

Wniosek

Większość działań, do których wzywa składający petycję, zwłaszcza w zakresie planowania 
przestrzennego i poziomu usług publicznych, należy do kompetencji władz włoskich.
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W przypadku działania, do którego także, choć w mniej wyraźny sposób, wzywa składający 
petycję, polegającego na niezastosowaniu rozporządzenia nr 3577/92 w przypadku małych 
wysp włoskich, Komisja nie może poczynić oczekiwanych kroków ze względu na brak 
przepisu dopuszczającego odstępstwo w tej dziedzinie. Co więcej, postępowanie przetargowe 
wymagane w rozporządzeniu może jedynie poprawić jakość połączeń z i między wyspami 
oraz wydajność zasobów finansowych przeznaczonych na ten cel.

W związku z powyższym, w poszanowaniu prawa wspólnotowego, państwo członkowskie 
zachowuje pełnię uprawnień mających na celu zapewnienie spójności terytorialnej.


