
CM\1004088LV.doc PE519.658v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

28.10.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1517/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais G. S., par 
Direktīvas 2006/123/EK neattiecināšanu uz Itālijas jūras koncesijām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā pausts aicinājums nepiemērot Direktīvu 2006/123/EK (Bolkestein direktīva) 
jūras koncesijām, ko izmanto kā privātas labiekārtotas pludmales.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja norādīto šī direktīva attiecas uz pakalpojumu 
liberalizāciju, savukārt valsts jūras koncesijas ir resursu vai īpašuma koncesijas sabiedriskam 
izmantojumam, līdzīgi sabiedrības koncesijām minerālūdens avotu izmantošanai.

Šīs direktīvas piemērošana labiekārtotām privātām pludmalēm, pēc lūgumraksta iesniedzēja 
domām, apdraudētu tūkstošiem mazo un vidējo uzņēmumu pastāvēšanu, kā arī iznīcinātu 
darbavietas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 6. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Lūgumraksta iesniedzēja galvenais lūgums ir neattiecināt Pakalpojumu direktīvu1 uz peldvietu 

                                               


1

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.).
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koncesijām. Aizstāvot šo ierosinājumu, viņš apgalvo, ka minētās koncesijas attiecas uz 
īpašumu, nevis uz pakalpojumiem un ka koncesionāriem ir ne tikai ekonomiskas, bet arī 
sabiedriskas intereses. Viņš arī atgādina par Komisijas pieņemto nostāju, saskaņā ar kuru 
Pakalpojumu direktīva nebūtu jāattiecina uz minerālūdeņu avotu izmantošanu; pamatojoties 
uz šo nostāju, viņš apgalvo, ka tā nebūtu jāattiecina arī uz peldvietu koncesijām. Ja to nav 
iespējams izdarīt, viņš lūdz pareizi piemērot Pakalpojumu direktīvu, ņemot vērā to, ka, pēc 
viņa domām, pludmales nav ierobežots resurss (Pakalpojumu direktīvas 12. panta izpratnē) un 
koncesionāri ir arī valsts varas pārstāvji, kā arī sniedz sanitāros pakalpojumus. 

Komisija uzskata, ka Pakalpojumu direktīva ir attiecināma uz peldvietu koncesijām. Tās 
12. panta 1. punktā ir noteikts: „Ja konkrētai darbībai atļauju skaits ir ierobežots pieejamo 
dabisko resursu vai tehnisko iespēju nepietiekamības dēļ, dalībvalstis potenciālajiem 
pretendentiem piemēro tādu atlases procedūru, kas pilnībā garantē objektivitāti un 
pārskatāmību, tostarp jo īpaši atbilstīgu publicitāti par procedūras sākšanu, veikšanu un 
pabeigšanu.” 

Ņemot vērā to, ka runa ir par valsts iestādes atļaujām attiecībā uz reti sastopamu dabisko 
resursu un ka to priekšmets ir pakalpojuma sniegšana, peldvietu koncesijas atbilst šim 
formulējumam. Jāatgādina arī, ka Komisija 2009. gadā sāka izskatīt pārkāpuma lietu pret 
Itāliju saistībā ar peldvietu koncesijām, kuras izskatīšana tika pabeigta 2012. gadā. 
Pakalpojumu direktīvas, jo īpaši tās 12. panta, piemērojamība netika apšaubīta nevienā brīdī.

Attiecībā uz apgalvojumu par to, ka minēto peldvietu koncesiju priekšmets ir īpašums, 
12. pantā, atsaucoties uz jēdzienu „dabiskie resursi”, neapšaubāmi tiek domāti arī īpašumi. 
Tomēr īpašums nav koncesijas galaprodukts. Tas ir instruments pakalpojuma sniegšanai, un 
atļaujas priekšmets ir pakalpojums. 

Tāpat 12. panta noteikumi neizslēdz to, ka dabisko resursu izmantošana minētā panta izpratnē 
varētu būt saderīga ar sabiedrības interešu mērķi. Gluži otrādi, 12. panta 3. punktā ir noteikts, 
ka „(..) dalībvalstis, paredzot atlases procedūras noteikumus, var ņemt vērā apsvērumus 
saistībā ar veselības aizsardzību, sociālās politikas mērķiem, darbinieku vai pašnodarbināto 
personu veselību un drošību, vides aizsardzību, kultūras mantojuma saglabāšanu un citus 
sevišķi svarīgus iemeslus saistībā ar sabiedrības interesēm”. Tātad, piešķirot koncesijas, var 
tikt ņemtas vērā sabiedrības intereses, taču ievērojot Pakalpojumu direktīvas piemērošanas 
jomu.

Attiecībā uz paralēlēm ar minerālūdeņu koncesiju Komisija var vienīgi atkārtoti apliecināt, ka 
tā uzskata, ka Pakalpojumu direktīva neattiecas uz minerālūdeņu avotu izmantošanu. Lai arī 
gan minerālūdeņu gadījumā, gan pludmaļu gadījumā koncesijas pamatā patiešām ir īpašums, 
tik un tā koncesijas priekšmets — divu koncesionāru saimnieciskās darbības galaprodukts —
ir atšķirīgs. Minerālūdeņu avota koncesionāra galaprodukts ir prece, bet peldvietas 
koncesionāra saimnieciskās darbības galaprodukts ir pakalpojums.

Komisija izprot problēmu, ar kuru saskaras pludmaļu koncesionāru uzņēmumi, kas bieži vien 
ir ģimenes uzņēmumi, kuri, izmantojot banku aizdevumus, uz koncesijas pamata, kas vēl 
dažus gadus iepriekš tika atjaunota automātiski, ir veikuši ieguldījumus. 

Tomēr dalībvalstij ir jāatrod risinājums, kas ļautu ņemt vērā minētās intereses, pilnībā 
ievērojot Pakalpojumu direktīvas prasības. Komisija ir gatava sākt apspriešanos ar Itālijas 
iestādēm, lai rastu risinājumu šai problēmai.
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Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka, ņemot vērā joprojām pieejamās piekrastes teritorijas 
daudzu kilometru garumā, pludmales nevarētu tikt uzskatītas par ierobežotu resursu. Šajā 
sakarā jānorāda, ka pludmales ir dabiski ierobežots resurss. Turklāt to vērtība ir atkarīga no to 
atrašanās vietas un no piešķirto atļauju skaita. Piekrastes teritoriju īpašumu pārvaldība ir 
dalībvalstu pienākums.

Secinājums

Komisija uzskata, ka Pakalpojumu direktīva ir pilnībā attiecināma uz peldvietu koncesijām. 
Komisija izprot sarežģīto situāciju, kādā atrodas koncesionāri. Tomēr Komisijai ir jānodrošina 
ES tiesību aktu pareiza piemērošana. Komisija ir gatava sākt apspriešanos ar Itāliju, lai rastu 
risinājumu, ar ko varētu nodrošināt līdzsvaru starp koncesionāru prasībām un vajadzību 
pareizi piemērot ES tiesību aktus.


