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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1517/2012, ingediend door G.S. (Italiaanse nationaliteit), over 
de vrijwaring van de Italiaanse staat van maritieme concessies als voorzien in 
Richtlijn 2006/123/EG

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In het verzoekschrift wordt erop aangedrongen om maritieme concessies van de Italiaanse 
staat met betrekking tot stranden die worden uitgebaat als privéstranden uit te sluiten van de 
werkingssfeer van Richtlijn 2006/123/EG, de zogenaamde Bolkesteinrichtlijn.

Volgens indiener is deze richtlijn van toepassing op de liberalisering van diensten, terwijl het 
bij de maritieme concessies van de Italiaanse staat gaat over concessies met betrekking tot 
hulpbronnen of publiek eigendom, vergelijkbaar met de openbare concessies voor de 
exploitatie van mineraalwaterbronnen.

De toepassing van deze richtlijn op privéstranden met faciliteiten brengt in de opvatting van 
indiener het voortbestaan in gevaar van duizenden kleine en middelgrote ondernemingen en 
zou bovendien leiden tot het verdwijnen van banen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Indiener dringt er in het verzoekschrift op aan dat de “strandconcessies” worden uitgesloten 
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van de werkingssfeer van de dienstenrichtlijn1. Ter ondersteuning van die bewering stelt hij 
dat de genoemde “concessies” betrekking hebben op goederen, niet op diensten, en dat de 
concessiehouders niet alleen een economisch belang, maar ook een openbaar belang 
nastreven. Voorts herinnert hij aan het standpunt van de Commissie dat de exploitatie van 
mineraalwaterbronnen uitgesloten zou zijn van de werkingssfeer van de dienstenrichtlijn. In 
het licht van dat standpunt stelt hij dat de “strandconcessies” eveneens uitgesloten zouden 
moeten zijn. Bij gebreke hiervan pleit hij voor een “correcte” toepassing van de 
dienstenrichtlijn omdat stranden, naar zijn mening, geen beperkte hulpbron zijn (in de zin van 
artikel 12 van de dienstenrichtlijn) en omdat de concessiehouders eveneens deelnemen aan het 
openbaar gezag en sanitaire diensten verlenen. 

De Commissie is van mening dat de “strandconcessies” binnen de werkingssfeer van de 
dienstenrichtlijn vallen. In het bijzonder bepaalt artikel 12, lid 1: “Wanneer het aantal 
beschikbare vergunningen voor een activiteit beperkt is door schaarste van de beschikbare 
natuurlijke hulpbronnen of de bruikbare technische mogelijkheden, maken de lidstaten een 
selectie uit de gegadigden volgens een selectieprocedure die alle waarborgen voor 
onpartijdigheid en transparantie biedt, met inbegrip van met name een toereikende 
bekendmaking van de opening, uitvoering en afsluiting van de procedure.” 

De “strandconcessies” vallen binnen deze categorie aangezien het gaat om vergunningen, van 
de overheid, die betrekking hebben op een schaarse natuurlijke hulpbron en de levering van 
een dienst. Er moet tevens op worden gewezen dat de Commissie in 2009 een 
inbreukprocedure tegen Italië begonnen is met betrekking tot de “strandconcessies”. Die 
procedure is in 2012 afgesloten. Op geen enkel moment is de toepasselijkheid van de 
dienstenrichtlijn en met name van artikel 12 in twijfel getrokken.

Wat de vraag of de genoemde “strandconcessies" betrekking hebben op een "goed", betreft, 
neemt artikel 12 voorzeker "goederen” in overweging wanneer het verwijst naar “natuurlijke 
hulpbronnen”. Maar het “goed” is niet het eindproduct van de concessie. Het is een middel 
voor de levering van een dienst en de vergunning heeft betrekking op de dienst. 

Op dezelfde wijze sluit artikel 12 niet uit dat de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, in de 
zin van dat artikel, verenigbaar is met een doel van openbaar belang. 
Lid 3 van artikel 12 bepaalt integendeel dat “… de lidstaten bij de vaststelling van regels voor 
de selectieprocedure rekening houden met overwegingen die betrekking hebben op de 
volksgezondheid, de doelstellingen van het sociaal beleid, de gezondheid en de veiligheid van 
werknemers of zelfstandigen, de bescherming van het milieu, het behoud van cultureel 
erfgoed en andere dwingende redenen van algemeen belang …”
Het openbaar belang kan dus in overweging worden genomen bij de verlening van de 
"concessies” zonder dat ze evenwel onttrokken worden aan de werkingssfeer van de 
dienstenrichtlijn.
Wat het parallellisme met de concessie van mineraalwater betreft, kan de Commissie slechts 
opnieuw bevestigen dat ze van mening is dat de exploitatie van mineraalwaterbronnen 
uitgesloten is van de werkingssfeer van de dienstenrichtlijn. Het element dat, zowel bij het 
mineraalwater als bij de stranden, aan de grondslag ligt van de concessie is weliswaar een 

                                               


1

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 
betreffende diensten op de interne markt (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36).
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goed, maar dit neemt niet weg dat het voorwerp van de “concessie”, het eindproduct van de 
economische activiteit van de twee concessiehouders verschillend is. Terwijl het eindproduct 
van de concessiehouder van de mineraalwaterbron een goed is, is het eindproduct van de 
economische activiteit van de concessiehouder van het strand een dienst.

De Commissie begrijpt het probleem van de ondernemingen met een concessie voor de 
stranden, vaak familiebedrijven, die investeringen hebben gedaan en leningen zijn aangegaan 
bij de bank op basis van een concessie die tot voor kort automatisch werd verlengd. 

Het is evenwel de verantwoordelijkheid van de lidstaat om een oplossing te vinden die het 
mogelijk maakt rekening te houden met de belangen van de betrokkenen en tegelijkertijd de 
dienstenrichtlijn naleeft. De Commissie is bereid om besprekingen met de Italiaanse 
autoriteiten te beginnen om een oplossing voor dit probleem te vinden.

Indiener stelt eveneens dat stranden geen beperkte hulpbron zouden zijn aangezien er nog 
kilometers kustlijn beschikbaar zijn. In dit verband moet erop worden gewezen dat stranden 
per definitie beperkt zijn. Hun waarde hangt bovendien af van hun ligging en het aantal 
verleende vergunningen. Het beheer van de kustgebieden staat aan de lidstaten.

Conclusie

De Commissie is van mening dat de dienstenrichtlijn volledig van toepassing is op de 
strandconcessies. De Commissie heeft begrip voor de moeilijke situatie waarin de 
concessiehouders verkeren. De Commissie moet er evenwel voor zorgen dat het EU-recht 
correct wordt toegepast. De Commissie is bereid om besprekingen met de Italiaanse staat te 
beginnen om een oplossing te vinden die kan zorgen voor een evenwicht tussen de wensen 
van de concessiehouders en de noodzaak om het EU-recht correct toe te passen.


