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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1494/2009, adresată de Ermando Mennella, de cetățenie italiană, 
în numele companiei „Federalberghi Isole Minori”, privind legăturile cu 
ferry-boatul între partea continentală italiană și insule

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se îngrijorează de calitatea și frecvența serviciilor de transport între partea 
continentală italiană și insule și menționează faptul că, în conformitate cu legislația 
europeană, ar trebui ca aceste servicii să fie privatizate. De asemenea, petiționarul se 
îngrijorează de faptul că problemele cu aprovizionarea care pot apărea pe insule au impact 
negativ asupra turismului, făcând referire în acest context la articolul 158 din tratat care 
prevede că unul dintre obiectivele comunitare este reducerea datoriilor regiunilor mai puțin 
avantajate din punct de vedere economic sau ale insulelor. În acest sens, el solicită, în 
interesul cetățenilor și al societăților comerciale, garanții durabile pentru a asigura servicii de 
transport eficiente care să răspundă necesităților și dorințelor acestora, majorarea veniturilor 
minime, care în acest moment nu satisfac necesitățile cetățenilor și ale turiștilor și punerea în 
aplicare a măsurilor adoptate de Comisia Europeană în vederea aplicării dispozițiilor 
pertinente ale tratatului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Petiția

Statul italian a încheiat în 1991 contrate de servicii publice cu întreprinderea publică Tirrenia 
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di Navigazione pentru deservirea insulelor Sardinia și Sicilia, precum și cu filialele regionale 
ale întreprinderii Tirrenia, pentru deservirea insulelor mici sardiniene, siciliene, toscane, 
precum și ale regiunilor Latium, Campania și Puglia. Aceste contracte au expirat la 31 
decembrie 2008, însă au fost prelungite printr-o serie de măsuri legislative.

Articolul 4 din Regulamentul 3577/921, în vigoare începând cu 1 ianuarie 1993, prevede că 
contractele de servicii publice existente la data intrării sale în vigoare pot rămâne în vigoare 
până la data încetării acestora. În schimb, în ceea ce privește contractele care urmează să fie 
încheiate după această dată, același regulament prevede că, atunci când un stat membru 
încheie contracte de servicii publice sau impune obligații de serviciu public, o face pe baza 
nediscriminării față de toți ceilalți armatori din Uniune.

În urma numeroaselor plângeri legate de prelungirea respectivelor contracte după termenul de 
încetare a acestora, Comisia a deschis o procedură privind încălcarea dreptului comunitar 
(înregistrată cu nr. 2007/4609) împotriva Republicii Italia.

În cadrul acestei proceduri, statul italian și-a exprimat dorința de a iniția licitații având ca 
obiect, simultan, alegerea operatorilor de servicii publice - conform prevederilor 
Regulamentului 3577/92 - și privatizarea Tirrenia și a filialelor sale regionale.

În acest context, petiționarul cere ca transportul public dinspre/înspre/între micile insule 
italiene (asigurat până în prezent de filiale grupului Tirrenia, dar și de companii concurente în 
anumite cazuri) să fie asigurat în continuare, ca filialele regionale ale Tirrenia să nu fie 
privatizate, ci restructurate, ca serviciile publice să fie extinse la anumite legături de transport
și, de asemenea, să fie îmbunătățite, ca TVA-ul pentru transportul maritim să fie redus și, în 
fine, ca Comisia să permită prelungirea fără a organiza licitații pentru contractele de servicii 
publice existente cu filialele grupului Tirrenia, iar aceasta prin derogare de la Regulamentul 
3577/92. O astfel de derogare, potrivit spuselor petiționarului, ar fi autorizată prin tratat.

Observațiile Comisiei

Cu titlu introductiv, trebuie reamintit că articolul 174 TFUE2 (ex-articolul 158 TCE, invocat 
de petiționar ca fiind articolul 158 din Tratatul de la Amsterdam) nu conține nicio dispoziție 
care să poată fi interpretată ca fiind o derogare de la articolul 4 din Regulamentul 3577/92.

Este adevărat că dreptul Uniunii Europene, fie că este vorba de TFUE sau de dreptul derivat, 
recunoaște în totalitate necesitatea ca statele membre să asigure coeziunea teritorială, 
economică și socială a insulelor lor. În special, Regulamentul 3577/92 privind cabotajul
maritim permite statelor membre să încheie contracte de servicii publice și/sau să impună 
obligații de serviciu public pentru deservirea insulelor acestora, iar aceasta în funcție de 
nivelul considerat adecvat de către acestea. Singura constrângere impusă de regulament este 
ca aceste contracte să fie încheiate fără discriminare între armatorii Uniunii, un element, de 
altfel, primordial pentru realizarea unei piețe unice pentru transportul maritim.

                                               
1 Regulament (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992, de aplicare a principiului liberei circulații 
a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim), JO L 364, 12.12.1992, p. 
7–10.
2 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
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Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminării, statele membre trebuie să aleagă 
operatorul de servicii publice în urma unei licitații transparente și verificabile, la care să 
participe toți armatorii din Uniune care sunt interesați să presteze serviciile în cauză.

De fapt, în condițiile disfuncționalității pieței, autoritățile dispun de o marjă discreționară 
foarte largă pentru a aprecia necesitatea de a impune obligații sau de a încheia contracte de 
servicii publice. De exemplu, în cazul legăturilor menționate de petiționar, care nu sunt 
rentabile pe perioada de iarnă și pentru care se poate dovedi necesară o compensație, 
autoritățile competente ar putea încheia contracte de servicii publice adjudecate în urma unei 
licitații la care sunt invitați cei mai eficienți operatori, cu alte cuvinte, cei care ar asigura 
servicii la cel mai ridicat nivel în raport cu resursele financiare alocate.

În cazul particular al Grupului Tirrenia, statul italian a dorit să-l asocieze privatizării acestui 
grup la încheierea contractelor de servicii publice, în scopul reducerii riscurilor de natură 
socială legate de o astfel de operațiune. Prin urmare, licitațiile pentru adjudecarea contractelor 
de servicii publice ar putea impune drept condiție preluarea de către ofertantul câștigător a 
ambarcațiunilor și/sau a personalului companiilor privatizate care prestează actualmente 
serviciul, în funcție de diferitele modalități specifice regiunilor. O astfel de abordare nu pare, 
a priori, contrară dreptului Uniunii Europene, cu atât mai mult cu cât această operațiune are 
un caracter excepțional și unic. Trebuie totuși subliniat că, pe fondul normelor aplicabile în 
ansamblul lor, condițiile exacte ale acestei privatizări nu au fost încă examinate, nici aprobate 
a fortiori de către Comisie.

În final, trebuie insistat asupra faptului că statele membre sunt libere să organizeze transportul 
public maritim în funcție de modalitățile pe care acestea le consideră optime în condițiile 
deficiențelor pieței, bineînțeles, cu condiția respectării dreptului Uniunii Europene. Sub 
rezerva respectării de către statele membre a normelor aplicabile în acest domeniu, Comisia 
nu dispune de competențe pentru a interveni în ceea ce privește modalitățile de organizare 
alese de statele membre (alegerea liniilor deservite, frecvența, capacitatea sau calitatea 
transportului, gestionarea entităților responsabile cu serviciile, proprietatea publică și privată a 
acestor entități etc.). De asemenea, aceasta nu poate să intervină în chestiuni de atribuire a 
competenței normative și organizaționale la nivel național, regional sau local.

Concluzie

Majoritatea acțiunilor solicitate de către petiționar, în special în materie de amenajare și de 
nivel al serviciilor publice, sunt de competența autorităților italiene.

O altă acțiune solicitată, deși într-un mod mai puțin explicit, care constă în eliminarea 
aplicării Regulamentului 3577/92 în ceea ce privește micile insule italiene, nu se poate 
soluționa favorabil în lipsa unei dispoziții derogatorii în acest sens. De altfel, lansarea unei 
licitații între operatori, în conformitate cu regulamentul respectiv, nu poate decât să 
amelioreze legăturile cu insulele și/sau eficacitatea resurselor financiare alocate acestor 
legături.

Astfel, în condițiile respectării dreptului comunitar, statul membru își păstrează toate 
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prerogativele pentru a garanta coeziunea teritorială.


