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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1517/2012, którą złożył(a) G.S. (Włochy) w sprawie wyłączenia 
włoskich państwowych koncesji morskich z zakresu dyrektywy 2006/123/WE

1. Streszczenie petycji

Petycja wzywa do niestosowania dyrektywy 2006/123/WE (Bolkestein) w przypadku 
państwowych koncesji morskich, udzielanych na prowadzenie prywatnych plaż z 
udogodnieniami.

Według składającego(ej) petycję dyrektywa ta ma na celu liberalizację usług, natomiast 
państwowe koncesje morskie dotyczą zasobów lub nieruchomości użytku publicznego, 
podobnie jak koncesje publiczne na wykorzystywanie źródeł wód mineralnych.

Zastosowanie tej dyrektywy w przypadku prywatnych plaż z udogodnieniami, zdaniem 
składającego(ej) petycję, będzie stanowić zagrożenie dla tysięcy małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz miejsc pracy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wyłączenie „koncesji” dla kąpielisk morskich z zakresu stosowania dyrektywy usługowej1
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Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
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stanowi główny przedmiot złożonej petycji. W celu uzasadnienia tego postulatu składający(a) 
petycję stwierdza, że wyżej wymienione „koncesje” obejmują nieruchomości, a nie usługi, 
oraz że koncesjonariusze działają nie tylko w interesie gospodarczym, lecz również 
publicznym. Przytacza ponadto stanowisko Komisji, która wyłącza wykorzystywanie źródeł 
wód mineralnych z zakresu dyrektywy usługowej i, powołując się na nie, stwierdza, że 
„koncesje” dla kąpielisk morskich powinny również zostać wyłączone. Ponieważ sytuacja 
przedstawia się inaczej, wnioskuje o „prawidłowe” stosowanie dyrektywy usługowej gdyż, 
jego zdaniem, plaże nie stanowią zasobów ograniczonych (w rozumieniu art. 12 dyrektywy 
usługowej) i dlatego że również koncesjonariusze sprawują władzę publiczną i świadczą 
usługi zdrowotne.

Komisja jest zdania, że „koncesje” dla kąpielisk morskich wchodzą w zakres stosowania 
dyrektywy usługowej. W szczególności art. 12 ust. 1 stanowi: „W przypadkach, w których 
liczba dostępnych zezwoleń na prowadzenie danej działalności jest ograniczona z uwagi na 
ograniczone zasoby naturalne lub możliwości techniczne, państwa członkowskie stosują 
procedurę wyboru spośród potencjalnych kandydatów, która w pełni zapewnia bezstronność i 
przejrzystość, w tym w szczególności odpowiednie podanie do wiadomości informacji na 
temat rozpoczęcia procedury, jej przeprowadzania i zakończenia”.

„Koncesje” dla kąpielisk morskich zaliczają się jak najbardziej do tego rodzaju przypadków, 
ponieważ są to wydawane przez władze publiczne zezwolenia, które odnoszą się do 
ograniczonych zasobów naturalnych i przyznają prawo do świadczenia usług. Należy również 
przypomnieć, że w 2009 r. Komisja wszczęła przeciwko Republice Włoskiej postępowanie w 
sprawie naruszenia, które dotyczyło „koncesji” dla kąpielisk morskich i zakończyło się w 
2012 r. Na żadnym etapie stosowanie dyrektywy usługowej, w szczególności art. 12, nie 
zostało podane w wątpliwość.

Natomiast jeśli chodzi o stanowisko, według którego wyżej wymienione „koncesje” dla 
kąpielisk morskich stosowałyby się do „nieruchomości”, w art. 12 niewątpliwie wzięto pod 
uwagę „nieruchomości”, gdy wymieniono „zasoby naturalne”. „Nieruchomość” jednak nie 
jest produktem końcowym koncesji. Jest to narzędzie służące do świadczenia usług, a 
przedmiotem zezwolenia jest usługa.

Art. 12 nie wyklucza również, że wykorzystywanie zasobów naturalnych, w rozumieniu tego 
artykułu, może odbywać się w interesie publicznym. Wręcz przeciwnie, art. 12 ust. 3 stanowi, 
że „państwa członkowskie określając zasady procedury wyboru mogą brać pod uwagę 
względy dotyczące zdrowia publicznego, cele związane z polityką społeczną, względy 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników lub osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz inne 
względy nadrzędnego interesu publicznego […]”. Interes publiczny może więc zostać wzięty 
pod uwagę w procesie przyznawania „koncesji”, jednak nie decyduje o wyłączeniu ich z 
zakresu stosowania dyrektywy usługowej.

Co się tyczy analogii do koncesji dotyczących wód mineralnych, Komisja może tylko 
ponownie podkreślić, że uważa wykorzystywanie źródeł mineralnych za wyłączone z zakresu 
dyrektywy usługowej. O ile prawdą jest, że zarówno w przypadku wód mineralnych, jak i 
plaż podstawą koncesji jest nieruchomość, równie prawdziwe pozostaje twierdzenie, że 

                                                                                                                                                  
dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36).
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przedmiot „koncesji”, produkt końcowy działalności gospodarczej dwóch typów 
koncesjonariuszy, jest różny. Produktem końcowym koncesjonariusza źródła wody 
mineralnej jest towar, zaś produktem końcowym działalności gospodarczej koncesjonariusza 
plaży jest usługa.

Komisja rozumie problem przedsiębiorstw, często rodzinnych, posiadających koncesje na 
użytkowanie plaży, które zaciągnęły pożyczki bankowe i dokonały inwestycji w oparciu o 
koncesję, która przed kilkoma laty była odnawiana w sposób automatyczny.

Jednak to do państwa członkowskiego należy znalezienie rozwiązania uwzględniającego 
przedstawione interesy i pozostającego w zgodzie z dyrektywą usługową. Komisja wyraża 
gotowość do rozpoczęcia rozmów z władzami włoskimi w celu znalezienia rozwiązania tego 
problemu.

Składający(a) petycję twierdzi również, że plaże nie stanowią ograniczonych zasobów, 
ponieważ istnieją całe kilometry jeszcze niezagospodarowanych wybrzeży. W tym przypadku 
należy odpowiedzieć, że plaże są zasobami ograniczonymi z natury. Co więcej ich wartość 
zależy od położenia i liczby udzielonych zezwoleń. Zarządzanie wybrzeżami pozostaje 
obowiązkiem państw członkowskich.

Wniosek

Komisja stwierdza, że dyrektywa usługowa w pełni stosuje się do koncesji dla kąpielisk 
morskich. Komisja rozumie trudną sytuację, w której znaleźli się koncesjonariusze. Komisja 
musi jednak dbać o właściwe stosowanie prawa UE. Komisja wyraża gotowość do 
rozpoczęcia rozmów z Republiką Włoską w celu znalezienia rozwiązania zapewniającego 
równowagę między wymaganiami koncesjonariuszy a koniecznością prawidłowego 
stosowania prawa UE.


