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Tárgy: G. S. olasz állampolgár által benyújtott 1517/2012. számú, az olasz állami 
tengerészeti koncessziók 2006/123/EK irányelvből való kizárásáról szóló petíció

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy a 2006/123/EK irányelvet (Bolkestein-irányelv) ne 
alkalmazzák az állami tengerészeti koncessziókra, amelyek létesítményekkel ellátott 
magánstrandokként működnek.

A petíció benyújtója szerint ez az irányelv a szolgáltatások liberalizációjára vonatkozik, 
miközben az állami tengerészeti koncessziók források vagy nyilvános használatra szánt 
ingatlanok koncessziója, hasonlóan az ásványvízforrások kitermelésére alkalmas állami 
koncessziókhoz.

Ennek az irányelvnek a létesítményekkel ellátott magánstrandokra való alkalmazása a petíció 
benyújtója szerint több ezer kis- és középvállalkozás fennmaradását veszélyeztetné, és 
csökkentené a munkahelyek számát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

„A petíció benyújtójának fő kérése, hogy a »strandkoncessziókat« vonják ki a szolgáltatási 
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irányelv hatálya alól1. Ami a jelen ügyet illeti, a petíció benyújtója úgy gondolja, hogy az 
említett »koncessziók« ingatlanokat és nem szolgáltatásokat érintenek, valamint hogy a 
koncessziótulajdonosokat nem csupán gazdasági, hanem közérdek is vezérli. Ezenkívül a 
petíció benyújtója emlékeztet a Bizottság állásfoglalására, amely szerint az ásványvízforrások 
kitermelése nem tartozik a szolgáltatási irányelv hatálya alá. A petíció benyújtója ezen 
állásfoglalás fényében kijelenti, hogy a »strandkoncessziókat« is ki kellene vonni az irányelv 
hatálya alól. Amennyiben ez nem történik meg, a petíció benyújtója a szolgáltatási irányelv 
»helyes« használatát kéri, mivel véleménye szerint a strandok nem képeznek szűkös 
erőforrást (a szolgáltatási irányelv 12. cikke értelmében), illetve mivel a 
koncessziótulajdonosok a hatóságokkal is kapcsolatban állnak, valamint egészségügyi 
szolgáltatásokat nyújtanak. 

A Bizottság úgy véli, hogy a »strandkoncessziók« a szolgáltatási irányelv hatálya alá 
tartoznak. Különösképpen a 12. cikk (1) bekezdése írja elő, hogy: „Ha a kiadható engedélyek 
száma valamely tevékenység esetében a rendelkezésre álló természeti erőforrások vagy a 
technikai lehetőségek szűkössége miatt korlátozott, a tagállamok a lehetséges kérelmezőkre 
olyan kiválasztási eljárást alkalmaznak, amely teljes mértékben biztosítja a pártatlanságot és 
az átláthatóságot, ideértve különösen az eljárás megindításával, lefolytatásával és 
befejezésével kapcsolatos megfelelő nyilvánosságot is”. 

A »strandkoncessziók« ebbe a kérdéses esetbe tartoznak, mivel a hatóságoknak egy ritka 
természeti erőforrásról kell rendelkezniük, amely szolgáltatásnyújtás tárgyát képezi. Azt is 
meg kell jegyezni, hogy a Bizottság 2009-ben kötelezettségszegési eljárást indított 
Olaszország ellen a »strandkoncessziókra« vonatkozóan, amit 2012-ben lezártak. Ennek 
folyamán a szolgáltatási irányelv alkalmazhatóságát, különösen annak 12. cikkét semmikor 
nem kérdőjelezték meg.

Ami annak kérdést illeti, hogy az »ingatlanok« az említett »strandkoncessziók« tárgyát 
képezik-e, a Bizottság véleménye szerint a 12. cikk »természeti erőforrásokra« vonatkozó 
része az »ingatlanokra« is vonatkozik. Azonban az »ingatlanok« nem a koncesszió 
végtermékét képezik. Az ingatlanok szolgáltatást biztosító eszközök, az engedély viszont 
magára a szolgáltatásra vonatkozik. 

Ugyanígy, a 12. cikk nem zárja ki a természeti erőforrások kiaknázását, amennyiben – az 
említett cikk értelmében – az egybeesik valamely közérdekkel. Azonban a 12. cikk (3) 
bekezdése előírja, hogy „a tagállamok kiválasztási eljárásuk alkalmazása során a közösségi 
joggal összhangban figyelembe vehetnek a közegészségüggyel, a szociálpolitikai célokkal, az 
alkalmazottak, illetve az önálló vállalkozók egészségével és biztonságával, a 
környezetvédelemmel, a kulturális örökség megőrzésével összefüggő megfontolásokat, 
valamint bármely más, közérdeken alapuló kényszerítő indokot”. A közérdeket tehát 
figyelembe lehet venni a »koncessziók« kiosztása során, azonban azok továbbra is a 
szolgáltatási irányelv hatálya alá esnek.

Ami az ásványvíz-koncessziókkal meglévő párhuzamosságot illeti, a Bizottság csak 
megerősíteni tudja azon álláspontját, hogy az ásványvízforrások kiaknázása a szolgáltatási 
irányelv hatályán kívül esik. Habár az ingatlanok képezik az ásványvíz- és a 
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Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelve a belső piaci 
szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36. o.).
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strandkoncessziók alapelemét, ettől a »koncesszió« tárgya, vagyis a két koncessziótulajdonos 
gazdasági tevékenységének végterméke még eltér. Míg az ásványvízforráskoncesszió-
tulajdonos gazdasági tevékenységének végterméke javakban kifejezhető, a strandkoncesszió-
tulajdonos gazdasági tevékenységének végterméke egy szolgáltatás.

A Bizottság érti a strandkoncessziós vállalkozásokkal kapcsolatos problémát: általában olyan 
családi vállalkozásokról van szó, amelyek a néhány évvel ezelőttig automatikusan 
meghosszabbított koncessziókra alapozva vettek fel banki kölcsönöket a beruházások 
finanszírozásának céljából. 

Azonban a tagállam feladata, hogy a szolgáltatási irányelv tiszteletben tartása mellett 
megtalálja a minden érdeket szem előtt tartó megoldást. A Bizottság kész tárgyalásokat 
kezdeni az olasz hatóságokkal annak érdekében, hogy megoldást találjon a problémára.

A petíció benyújtója azt is állítja, hogy a még rendelkezésre álló partszakaszok hosszát 
tekintve a tengerparti strandok szűkös erőforrások. Ennek kapcsán meg kell jegyezni, hogy a 
tengerparti strandok természetükből fakadólag szűkösek. Egyébiránt értéküket az 
elhelyezkedésük és a megadott engedélyek száma határozza meg. A tengerparti területek 
igazgatása a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Következtetés

A Bizottság a szolgáltatási irányelvet teljes mértékben alkalmazhatónak tekinti a 
strandkoncessziók esetében. A Bizottság megérti a koncessziótulajdonosok nehéz helyzetét. A 
Bizottságnak azonban biztosítania kell az uniós jogszabályok helyes alkalmazását. Az uniós 
jog megfelelő alkalmazása mellett a Bizottság kész tárgyalásokat kezdeni az olasz állammal 
annak érdekében, hogy olyan megoldást találjanak, amely biztosítja a koncessziótulajdonosok 
érdekei közötti egyensúlyt.”


