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Tema: Peticija Nr. 1517/2012 dėl siūlymo Direktyvos 2006/123/EB netaikyti Italijos 
pajūrio koncesijoms, kurią pateikė Italijos pilietis G. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijoje raginama netaikyti Direktyvos 2006/123/EB (Paslaugų direktyva) valstybės pajūrio 
koncesijoms, pagal kurias naudojamasi privačiais paplūdimiais su patogumais.

Pasak peticijos pateikėjo, šia direktyva liberalizuojamas paslaugų teikimas, o valstybės 
pajūrio koncesijos yra visuomeninio išteklių arba nuosavybės naudojimo koncesijos, panašios 
į viešąsias koncesijas dėl mineralinio vandens šaltinių naudojimo.

Taikant šią direktyvą privatiems paplūdimiams su patogumais, peticijos pateikėjo nuomone, 
kiltų grėsmė tūkstančių mažųjų ir vidutinių įmonių išlikimui ir būtų prarandama darbo vietų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Peticijos pateikėjas visų pirma siekia, kad į Paslaugų direktyvos1 taikymo sritį nebūtų 
įtrauktos viešųjų paplūdimių koncesijos. Siekdamas pagrįsti savo prašymą jis teigia, kad 

                                               


1

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų 
vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36).
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minėtos koncesijos susijusios su nuosavybe, o ne su paslaugomis, ir koncesininkai atstovauja 
ne tik ekonominės svarbos, bet ir viešajam interesui. Be to, jis primena Komisijos poziciją, 
pagal kurią mineralinio vandens ištekliams netaikoma Paslaugų direktyva, ir, atsižvelgdamas į 
šią poziciją, jis teigia, kad ši direktyva neturėtų būti taikoma ir viešųjų paplūdimių 
koncesijoms. Priešingu atveju jis prašo Paslaugų direktyvą taikyti tinkamai, nes, jo nuomone, 
paplūdimiai nėra riboti ištekliai (pagal Paslaugų direktyvos 12 straipsnį), o koncesininkai taip 
pat dalyvauja valdžios institucijų veikloje ir teikia sveikatos paslaugas.

Komisija mano, kad viešųjų paplūdimių koncesijos įeina į Paslaugų direktyvos taikymo sritį.
Ypač pagal 12 straipsnio 1 dalį, kurioje nustatyta, kad: „Tais atvejais, kai išduodamų leidimų 
verstis tam tikros rūšies veikla skaičius yra ribotas dėl gamtinių išteklių arba techninių 
pajėgumų stokos, valstybės narės potencialiems kandidatams taiko nešališką ir skaidrią 
atrankos procedūrą, visų pirma tinkamai paskelbdamos apie procedūros pradžią, eigą ir 
pabaigą.

Viešųjų paplūdimių koncesijos tiksliai atitinka pateiktą aprašymą, atsižvelgiant į tai, kad 
kalbama apie valdžios institucijų išduodamus leidimus, susijusius su retais gamtiniais 
ištekliais ir su paslaugų teikimu. Taip pat reikėtų priminti, kad Komisija 2009 m. pradėjo ir 
2012 m. baigė pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Italiją dėl viešųjų paplūdimių 
koncesijų. Taigi net neabejojama, kad šiuo atveju turi būti taikoma Paslaugų direktyva, ypač 
jos 12 straipsnis.

Kalbant apie klausimą, ar minėtos viešųjų paplūdimių koncesijos yra susijusios su nuosavybe, 
pagal 12 straipsnį nuosavybė laikoma tada, kai kalbama apie gamtinius išteklius. Tačiau 
nuosavybė nėra galutinis koncesininko produktas. Tai yra priemonė paslaugoms teikti, o 
leidimas suteikiamas paslaugai.

Taip pat 12 straipsnyje nurodoma, kad gamtinių išteklių naudojimas pagal šį straipsnį yra 
suderinamas su visuomenės interesu. Priešingai, 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad „<...> 
nustatydamos atrankos procedūros taisykles valstybės narės gali atsižvelgti į visuomenės 
sveikatos, socialinės politikos tikslus, darbuotojų arba savarankiškai dirbančių asmenų 
sveikatos ir saugos, aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo aspektus ir visus kitus 
svarbius visuomenės interesus, laikydamosi Bendrijos teisės“. Taigi į visuomenės interesą 
reikėtų atsižvelgti skiriant koncesijas, bet nereikėtų jų pašalinti iš Paslaugų direktyvos 
taikymo srities.

Kalbant apie šių koncesijų lyginimą su mineralinio vandens koncesijomis, Komisija gali tik 
dar kartą patvirtinti savo teiginį, kad mineralinio vandens išteklių naudojimas neįeina į 
Paslaugų direktyvos taikymo sritį. Nors ir mineralinio vandens, ir paplūdimių pagrindinis 
koncesijos elementas yra nuosavybė, svarbu tai, kad skiriasi abiejų koncesininkų tikslas, t. y. 
galutinis ekonominės veiklos produktas. Mineralinio vandens išteklių koncesininko galutinis 
produktas yra nuosavybė, o paplūdimio koncesininko ekonominės veiklos galutinis produktas 
yra paslauga.

Komisija supranta, kad problema kyla dėl paplūdimio koncesininkų įmonių, dažnai tai yra 
šeimos verslas, kurios dažnai investuoja gavusios banko paskolas, paremtas koncesija, kuri 
prieš kelis metus buvo automatiškai atnaujinta.
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Tačiau valstybė narė turėtų rasti sprendimą, kaip būtų galima atsižvelgti į minimus interesus ir 
kartu laikytis Paslaugų direktyvos nuostatų. Komisija yra pasirengusi pradėti diskusijas su 
Italijos valdžios institucijomis, kad rastų šios problemos sprendimą.

Peticijos pateikėjas taip pat patvirtina, kad paplūdimiai nėra riboti ištekliai, atsižvelgiant į dar 
turimų pakrančių ilgį. Šiuo tikslu reikėtų pasakyti, kad, paplūdimiai natūraliai yra riboti. Be 
to, jų vertė priklauso nuo jų padėties ir išduotų leidimų skaičiaus. Valstybės narės pačios 
administruoja pakrančių zonas.

Išvada

Komisija mano, kad Paslaugų direktyva yra visiškai taikoma viešųjų paplūdimių koncesijoms.
Komisija supranta padėties, į kurią patenka koncesininkai, sudėtingumą. Tačiau Komisija turi 
užtikrinti tinkamą ES teisės taikymą. Komisija yra pasirengusi pradėti diskusijas su Italija, 
kad rastų sprendimą, kaip išlaikyti pusiausvyrą tarp koncesininkų reikalavimų ir reikalavimo 
tinkamai taikyti ES teisę.“


