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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1517/2012 от Дж. С. (с италианско гражданство) относно
изключване на италианските морски концесии от Директива 
2006/123/ЕО

1. Резюме на петицията

Петицията призовава Директива 2006/123/ЕО (Болкенщайн) да не бъде прилагана по 
отношение на държавните морски концесии на обекти, които се използват като частни 
плажове със съоръжения.

Според вносителя на петицията, настоящата директива се отнася до либерализирането 
на услугите, докато държавните морски концесии са концесии на ресурси или 
собственост за обществено ползване, подобно на обществените концесии за
експлоатация на изворите с натурални минерални води.

Според вносителя на петицията, прилагането на настоящата директива по отношение 
на частни плажове със съоръжения, би застрашило съществуването на хиляди малки и 
средни предприятия и би довело до закриването на работни места.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 06.05.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 28.08.13

Основното искане на вносителя на петицията е да се изключат "концесиите" на 
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балнеоложки комплекси от приложното поле на Директивата за услугите1. В подкрепа 
на това твърдение, той счита, че въпросните "концесии" се отнасят за блага, а не за 
услуги, и че концесионерите преследват не само икономически, а и обществени 
интереси. Освен това той припомня позицията, заета от Комисията, според която 
експлоатацията на минералните извори ще бъде изключена от приложното поле на 
Директивата за услугите, а в светлината на заетата позиция, той твърди, че 
"концесиите" на балнеоложки комплекси следва да бъдат също така изключени. В 
противен случай, той иска "правилно" прилагане на Директивата за услугите, предвид 
това, че според него плажовете на са ограничен ресурс (по смисъла на член 12 от 
Директивата за услугите) и понеже концесионерите участват също в държавните 
органи и предлагат здравни услуги. 

Комисията счита, че "концесиите на балнеоложки комплекси" попадат в приложното 
поле на Директивата за услугите. По-специално член 12, параграф 1 постановява, че: 
"Когато броят на разрешенията за даден вид дейност е ограничен поради недостиг на 
наличните материални ресурси или технически капацитет, държавите членки прилагат 
процедура на подбор спрямо потенциалните кандидати, която осигурява пълни 
гаранции, за безпристрастност и прозрачност, включително, по-специално, адекватна 
публичност за започване, провеждане и приключване на процедурата." 

"Концесиите" на балнеоложки комплекси попадат наистина в тази група, предвид това, 
че става въпрос за разрешение от страна на държавните органи във връзка с рядък 
природен ресурс, който има за предмет предоставянето на услуга. Трябва също така да 
се припомни, че през 2009 г. Комисията е открила процедура за нарушение срещу 
Италия във връзка с "концесиите" на балнеоложки комплекси, която е закрита през 
2012 г. В нито един момент приложимостта на Директивата за услугите и по-специално 
на нейния член 12 не е била поставяна под съмнение.

Що се отнася до въпроса, според който въпросните "концесии" на балнеоложки 
комплекси имат за предмет "благо", член 12 наистина отчита "благата", когато се 
позовава на "природни ресурси". Но "благото" не е крайният продукт на концесията. 
Това е инструмент за доставка на услуга, а предметът на разрешението е услугата. 

по същия начин член 12 не изключва експлоатирането на природните ресурси, по 
смисъла на въпросния член, да бъде съвместимо с цел от обществен интерес. Напротив, 
член 12, параграф 3 постановява, че "...при установяване на правилата за процедурите 
по подбор, държавите-членки могат да вземат предвид съображения свързани с 
общественото здраве, целите на социалната политика, здравето и безопасността на 
заетите и самостоятелно заетите лица, опазването на околната среда, опазването на 
културното наследство и други наложителни причини, свързани с обществения 
интерес...". Следователно общественият интерес може да бъде взет предвид при 
присъждането на "концесии", без обаче те да бъдат изваждани от приложното поле на 
Директивата за услугите.

                                               


1

Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 
година относно услугите на вътрешния пазар (OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).
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Що се отнася до паралелността с концесията на минералните води, Комисията може 
единствено да потвърди, че счита експлоатацията на минералните извори извън 
приложното поле на Директивата за услугите. Ако за минералните води, както и за 
плажовете основният елемент от концесията е благо, то независимо от това обектът на 
"концесията" - крайният продукт от стопанската дейност на двата концесионера, е 
различен. Докато крайният продукт на концесионера на минералния извор е благо, то 
крайният продукт на стопанската дейност на концесионера на плажа е услуга.

Комисията разбира проблема, свързан с предприятията, които са концесионери на 
плажове, често семейни предприятия, които са извършили инвестиции посредством 
заем от банка на база на концесия, която допреди няколко години се подновяваше 
автоматично. 

Обаче, всяка страна е задължена на намери решението, което ще позволи отчитането на 
съответните интереси, като същевременно бъдат спазени разпоредбите на Директивата 
за услугите.  Комисията е готова да започне воденето на разговори с италианските
органи, за да се намери разрешение на този проблем.

Вносителят на петицията твърди също така, че плажовете не са ограничен ресурс, 
предвид километрите крайбрежна ивица, които са все още свободни. По този повод 
следва да се спомене, че по своето естество, плажовете са ограничени. Освен това, 
тяхната стойност зависи от местоположението им и от броя на дадените разрешения. 
Управлението на крайбрежните местности е отговорност на държавите членки.

Заключение

Комисията счита, че Директивата за услугите се прилага изцяло за концесиите на 
балнеоложки комплекси. Комисията разбира трудното положение, в което се намират 
концесионерите. Комисията трябва обаче да следи за гарантирането на доброто 
прилагане на правото на ЕСV Комисията изразява готовност да започне воденето на 
разговори с италианската държава, за да намери решение, което да е в състояние да 
осигури равновесие между изискванията на концесионерите и необходимостта от 
правилно прилагане на правото на ЕС.


