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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1517/2012, του G.S., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την εξαίρεση 
από την οδηγία 2006/123/ΕΚ των παραχωρήσεων θαλάσσιων χώρων από το 
ιταλικό κράτος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να μην εφαρμόζεται η οδηγία 2006/123/ΕΚ (Bolkestein) στις 
παραχωρήσεις από το κράτος θαλάσσιων χώρων που χρησιμοποιούνται ως ιδιωτικές παραλίες 
με εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η εν λόγω οδηγία αφορά την ελευθέρωση των υπηρεσιών, ενώ 
αντίθετα οι παραχωρήσεις θαλάσσιων χώρων από το κράτος αποτελούν παραχωρήσεις πόρων 
ή ακίνητης περιουσίας για δημόσια χρήση, ομοίως προς τις δημόσιες παραχωρήσεις για την 
εκμετάλλευση πηγών μεταλλικού νερού.

Η εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας στις ιδιωτικές παραλίες με εγκαταστάσεις παροχής 
υπηρεσιών θα θέσει, κατά την άποψη του αναφέροντος, σε κίνδυνο την ύπαρξη χιλιάδων 
ΜΜΕ και θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Το κύριο αίτημα του αναφέροντος είναι να εξαιρεθούν οι παραχωρήσεις θαλάσσιων χώρων 
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από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες1. Προς υποστήριξη της θέσης του, 
ισχυρίζεται ότι οι εν λόγω «παραχωρήσεις» αφορούν παραχωρήσεις ακίνητης περιουσίας και 
όχι υπηρεσιών, και ότι οι ανάδοχοι των συμβάσεων δεν έχουν μόνο οικονομικά συμφέροντα 
αλλά εξυπηρετούν και το δημόσιο συμφέρον. Επιπλέον, υπενθυμίζει τη θέση της Επιτροπής 
σύμφωνα με την οποία η εκμετάλλευση πηγών μεταλλικού νερού εξαιρείται από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες και, υπό το πρίσμα της εν λόγω θέσης, ισχυρίζεται 
ότι οι «παραχωρήσεις» θαλάσσιων χώρων θα έπρεπε επίσης να εξαιρούνται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, ζητεί την «ορθή» εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, αφενός επειδή δεν θεωρεί ότι οι 
ακτές συνιστούν περιορισμένο πόρο (κατά την έννοια του άρθρου 12 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες) και, αφετέρου, επειδή οι ανάδοχοι ενεργούν και αυτοί για το δημόσιο συμφέρον 
και παρέχουν υγειονομικές υπηρεσίες. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι «παραχωρήσεις» θαλάσσιων χώρων εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 12 παράγραφος 1 
ορίζεται ότι «σε περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων αδειών για συγκεκριμένη 
δραστηριότητα είναι περιορισμένος, λόγω της σπανιότητας των διαθέσιμων φυσικών πόρων ή 
τεχνικών δυνατοτήτων, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαδικασία επιλογής μεταξύ των 
δυνητικών υποψηφίων, η οποία προβλέπει όλες τις εγγυήσεις αμεροληψίας και διαφάνειας, 
και ιδίως την κατάλληλη δημοσιοποίηση της έναρξης, της διεξαγωγής και της ολοκλήρωσης 
της διαδικασίας». 

Οι «παραχωρήσεις» θαλάσσιων χώρων εμπίπτουν σαφώς στην περίπτωση αυτή, δεδομένου 
ότι αφορούν χορήγηση αδειών από τις δημόσιες αρχές για την εκμετάλλευση ενός σπάνιου 
φυσικού πόρου και έχουν ως αντικείμενο την παροχή μιας υπηρεσίας. Υπενθυμίζεται επίσης 
ότι η Επιτροπή κίνησε το 2009 διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας, σχετικά με τις 
«παραχωρήσεις» θαλάσσιων χώρων, η οποία περατώθηκε το 2012. Ουδέποτε αμφισβητήθηκε 
το εφαρμοστέο της οδηγίας για τις υπηρεσίες και ιδίως του άρθρου 12.

Όσον αφορά το ερώτημα σχετικά με το εάν οι εν λόγω «παραχωρήσεις» θαλάσσιων χώρων 
θα μπορούσαν να έχουν ως αντικείμενο ένα «ακίνητο περιουσιακό στοιχείο», είναι σαφές ότι 
όταν στο άρθρο 12 γίνεται αναφορά στους «φυσικούς πόρους» λαμβάνονται υπόψη και τα 
«ακίνητα περιουσιακά στοιχεία». Ωστόσο, το «ακίνητο περιουσιακό στοιχείο» δεν αποτελεί 
το τελικό προϊόν της παραχώρησης αλλά το μέσο για την παροχή μιας υπηρεσίας, ενώ το 
αντικείμενο της άδειας είναι η υπηρεσία. 

Ομοίως, το άρθρο 12 δεν αποκλείει τη δυνατότητα η εκμετάλλευση φυσικών πόρων, κατά 
την έννοια του εν λόγω άρθρου, να συνάδει με έναν σκοπό δημόσιου συμφέροντος. 
Αντιθέτως, η παράγραφος 3 του άρθρου 12 ορίζει ότι «…τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη, κατά τη θέσπιση των κανόνων για τη διαδικασία επιλογής, θέματα 
δημόσιας υγείας, στόχους κοινωνικής πολιτικής, την υγεία και την ασφάλεια των μισθωτών ή 
των αυτοαπασχολουμένων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλους επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος…». Ως εκ 
τούτου, είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη το δημόσιο συμφέρον κατά τη χορήγηση 

                                               


1

Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 
27.12.2006, σ. 36).
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«παραχωρήσεων», χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται την εξαίρεσή τους από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες.

Όσον αφορά τον παραλληλισμό με τις παραχωρήσεις που χορηγούνται για την εκμετάλλευση 
πηγών μεταλλικού νερού, η Επιτροπή επιβεβαιώνει εκ νέου τη θέση της ότι η εν λόγω 
δραστηριότητα εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Παρόλο 
που και στις δύο περιπτώσεις, τόσο του μεταλλικού νερού όσο και των ακτών, το στοιχείο 
που βρίσκεται στη βάση της παραχώρησης είναι η «ακίνητη περιουσία», το αντικείμενο της 
«παραχώρησης», δηλαδή το τελικό προϊόν της οικονομικής δραστηριότητας αμφότερων των 
αναδόχων, είναι διαφορετικό. Ενώ το τελικό προϊόν του αναδόχου της σύμβασης με 
αντικείμενο την εκμετάλλευση μιας πηγής μεταλλικού νερού είναι ένα αγαθό, το τελικό 
προϊόν της οικονομικής δραστηριότητας του αναδόχου της εκμετάλλευσης παραλίας είναι μια 
υπηρεσία.

Η Επιτροπή κατανοεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει 
παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης παραλίας, που συνήθως είναι οικογενειακές 
επιχειρήσεις, και οι οποίες λαμβάνουν τραπεζικά δάνεια ώστε να προβούν σε επενδύσεις στο
πλαίσιο μιας σύμβασης παραχώρησης η οποία, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ανανεωνόταν 
αυτόματα. 

Ωστόσο, η εξεύρεση της κατάλληλης λύσης ώστε να συνεκτιμώνται τα συμφέροντα όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών και παράλληλα να εξασφαλίζεται η τήρηση της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες, συνιστά ευθύνη των κρατών μελών. Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να ξεκινήσει 
συζητήσεις με τις ιταλικές αρχές με σκοπό την εξεύρεση λύσης όσον αφορά το παραπάνω 
πρόβλημα.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι οι παραλίες δεν συνιστούν περιορισμένο πόρο λόγω της 
μεγάλης έκτασης των διαθέσιμων ακτών. Ως προς αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραλίες 
είναι από τη φύση τους περιορισμένες. Επιπλέον, η αξία τους εξαρτάται από την τοποθεσία 
τους, καθώς και από τον αριθμό των αδειών που έχουν χορηγηθεί. Η διαχείριση των ακτών 
υπάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι πλήρως εφαρμόσιμη στις 
παραχωρήσεις θαλάσσιων χώρων. Μολονότι κατανοεί τη δύσκολη θέση στην οποία έχουν 
περιέλθει οι ανάδοχοι, υποχρεούται να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου. Η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να προβεί σε διάλογο με το ιταλικό κράτος ώστε να 
εξευρεθεί μια λύση που να εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων των αναδόχων και 
της ανάγκης για ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.


