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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1517/2012 af G.S., italiensk statsborger, om udelukkelse af den 
italienske stats forpagtede havområder fra direktiv 2006/123/EF

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til, at direktiv 2006/123/EF (Bolkestein) ikke anvendes til statslige 
forpagtede havområder, der anvendes som private strande med faciliteter.

Ifølge andrageren vedrører dette direktiv liberaliseringen af tjenesteydelser, mens statslige 
forpagtede havområder er koncessioner på ressourcer eller ejendom til offentlig brug svarende 
til offentlige koncessioner på udnyttelsen af kilder med naturligt mineralvand.

Anvendelsen af dette direktiv på private strande med faciliteter vil ifølge andrageren bringe 
tusindvis af små og mellemstore virksomheders eksistens i fare og ødelægge job.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6.5.2013). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Andragerens klage drejer sig først og fremmest om udelukkelse af "strandområder" fra 
servicedirektivets anvendelsesområde1. For at understøtte denne tese finder han, at sådanne 

                                               


1

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36).
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"koncessioner" vedrører varer, ikke tjenesteydelser, og at koncessionshaverne ikke blot 
handler af hensyn til økonomiske interesser, men også af hensyn til almenvellet. Desuden 
minder han om Kommissionens holdning, ifølge hvilken udnyttelsen af kilder med naturligt 
mineralvand ville blive udelukket fra servicedirektivets anvendelsesområde, og i lyset af 
denne holdning anfører han, at "koncessioner" vedrørende strandområder også bør udelukkes. 
I modsat fald kræver han en "korrekt" gennemførelse af servicedirektivet, da strandene efter 
hans mening ikke er en begrænset ressource (jf. artikel 12 i servicedirektivet), og fordi 
koncessionshaverne også er involveret i den offentlige administration og leverer sanitære 
ydelser. 

Kommissionen anser "koncessioner" vedrørende strandområder som værende omfattet af 
servicedirektivet. Der står navnlig følgende i artikel 12, stk. 1: "Når antallet af mulige 
tilladelser for en given form for virksomhed er begrænset på grund af knappe naturlige 
ressourcer eller begrænset teknisk kapacitet, anvender medlemsstaterne en procedure for 
udvælgelse af ansøgere, der giver fuldt betryggende garantier for uvildighed og 
gennemskuelighed, bl.a. behørig offentliggørelse af indledningen, gennemførelsen og 
afslutningen af proceduren." 

"Koncessioner" vedrørende strandområder passer godt i dette tilfælde, da der er tale om 
godkendelser fra offentlige myndigheder vedrørende en sparsom naturressource og med 
levering af en tjenesteydelse som formål. Det skal også bemærkes, at Kommissionen har 
indledt en overtrædelsesprocedure mod Italien i 2009 vedrørende koncessionerne til brug af 
statsstrande, som blev afsluttet i 2012. Der har på intet tidspunkt hersket tvivl om 
anvendeligheden af servicedirektivet, navnlig dets artikel 12.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt disse "koncessioner" vedrørende strandområder 
ville kunne defineres som en "vare", tager artikel 12 tydeligvis hensyn til "varer", når den 
henviser til "naturressourcer". Men "varen" er ikke koncessionens endelige produkt. 
Koncessionens endelige produkt er et instrument til levering af en tjenesteydelse, og formålet 
med tilladelsen er denne tjenesteydelse. 

Tilsvarende udelukker artikel 12 ikke, at udnyttelsen af naturressourcer som omhandlet i 
denne artikel er forenelig med et formål af almen interesse. Tværtimod er det i artikel 12, stk. 
3, bestemt, at "medlemsstaterne ved fastlæggelsen af reglerne for udvælgelsesproceduren kan 
tage hensyn til den offentlige sundhed, socialpolitiske mål, arbejdstageres og selvstændige 
erhvervsdrivendes sundhed og sikkerhed, beskyttelsen af miljøet, bevarelsen af kulturarven og 
andre tvingende almene hensyn i overensstemmelse med fællesskabsretten". Der kan således 
tages hensyn til almenvellet ved tildelingen af "koncessioner", dog uden at de dermed falder 
uden for servicedirektivets anvendelsesområde. 

For så vidt angår sammenligningen med koncessionen vedrørende mineralvand, kan 
Kommissionen kun gentage, at den er af den holdning, at udnyttelsen af kilder med naturligt 
mineralvand falder uden for servicedirektivets anvendelsesområde. Om end det er rigtigt, 
både for så vidt angår mineralvand og strande, at koncessionens grundlæggende element er en 
vare, forholder det sig stadig således, at "koncessionens" formål, dvs. det endelige produkt af 
de to koncessionshaveres økonomiske aktivitet, er forskellige. Mens koncessionshaverens 
endelige produkt, når der er tale om kilder med naturligt mineralvand, er en vare, er det 
endelige produkt af koncessionshaverens økonomiske aktivitet, når der er tale om en strand, 
en tjenesteydelse.
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Kommissionen forstår problemet med virksomheder, der forpagter strande, ofte 
familievirksomheder, som har foretaget investeringer med banklån på grundlag af en 
koncession, der var indtil for få år siden blev fornyet automatisk. 

Det er imidlertid op til medlemsstaten at finde en løsning for at tage hensyn til de berørte 
interesser, samtidig med at servicedirektivet overholdes. Kommissionen er parat til at indlede 
drøftelser med de italienske myndigheder for at finde en løsning på dette problem.

Andrageren hævder også, at strandene ikke er en begrænset ressource i betragtning af de 
kilometer kyststrækning, der endnu ikke er tilgængelige. Det bør i denne forbindelse siges, at 
strande af natur er begrænsede. Desuden afhænger deres værdi af deres placering og antallet 
af tilladelser, der er givet. Forvaltningen af kystområder ligger hos medlemsstaterne.

Konklusion

Kommissionen mener, at servicedirektivet finder anvendelse fuldt ud på koncessioner 
vedrørende strandområder. Kommissionen forstår den vanskelige situation, som 
koncessionshaverne befinder sig i. Kommissionen skal dog sikre korrekt anvendelse af EU-
lovgivningen. Kommissionen er parat til at indlede drøftelser med den italienske stat for at 
finde en løsning, som kan sikre en balance mellem koncessionshavernes krav og 
nødvendigheden af en korrekt anvendelse af EU-lovgivningen.


