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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1517/2012, adresată de G.S., de cetățenie italiană, privind excluderea 
concesiunilor maritime acordate de statul italian din Directiva 2006/123/CE

1. Rezumatul petiției

Petiția solicită neaplicarea Directivei 2006/123/CE (Bolkestein) în cazul concesiunilor 
maritime de stat care sunt utilizate ca plaje private prevăzute cu dotări.

Potrivit petiționarului, această directivă vizează liberalizarea serviciilor, în timp ce 
concesiunile maritime de stat sunt concesionări de resurse sau de bunuri cu destinație publică, 
similare cu concesiunile publice pentru exploatarea izvoarelor de apă minerală.

În opinia petiționarului, aplicarea acestei directive în cazul plajelor private prevăzute cu dotări 
ar periclita existența a mii de întreprinderi mici și mijlocii și ar distruge locurile de muncă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Solicitarea principală a petiționarului este excluderea „concesiunilor” balneare din domeniul 
de aplicare al Directivei privind serviciile 1. Pentru a susține această teză, el consideră că 

                                               

 1 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).
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respectivele „concesiuni” vizează bunuri, nu servicii, iar concesionarii urmăresc nu numai un 
interes economic, ci și un interes public. În plus, el reamintește luarea de poziție a Comisiei, 
conform căreia exploatarea izvoarelor de apă minerală ar fi exclusă din domeniul de aplicare 
al Directivei privind serviciile, și, în lumina acestei luări de poziție, el afirmă că și 
„concesiunile” balneare ar trebui excluse. În caz contrar, el solicită o aplicare „corectă” a 
Directivei privind serviciile, având în vedere că, în opinia lui, plajele nu sunt o resursă 
limitată (în sensul articolului 12 din Directiva privind serviciile) și pentru că concesionarii 
participă, de asemenea, la autoritatea publică și furnizează servicii de sănătate. 

În opinia Comisiei, „concesiunile” balneare intră în domeniul de aplicare al Directivei privind 
serviciile. În special, articolul 12 alineatul (1) prevede; „În cazul în care numărul autorizațiilor 
disponibile pentru o anumită activitate este limitat din cauza cantității reduse de resurse 
naturale sau din cauza capacității tehnice reduse, statele membre aplică o procedură de 
selecție potențialilor candidați care oferă garanții depline în ceea ce privește imparțialitatea și 
transparența, incluzând, în special, o publicitate adecvată a deschiderii, desfășurării și 
încheierii procedurii”. 

„Concesiunile” balneare intră în domeniul de aplicare al prezentei cauze, având în vedere că 
este vorba despre autorizații, din partea autorității publice, privind o resursă naturală rară și 
având ca obiect furnizarea unui serviciu. De asemenea, trebuie reamintit că Comisia a inițiat o 
procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei în 2009 privind 
„concesiunile” balneare, încheiată în 2012. În orice moment, aplicabilitatea Directivei privind 
serviciile și, în special, a articolului 12 nu a fost pusă la îndoială.

În ceea ce privește aspectul conform căruia respectivele „concesiuni” balnear ar avea drept 
obiect un „bun”, articolul 12 ia în considerare, cu siguranță, „bunurile”, atunci când face 
referire la „resurse naturale”. Însă „bunul” nu este produsul final al concesiunii. Acesta este 
un instrument pentru furnizarea unui serviciu, iar obiectul autorizației este serviciul. 

În același mod, articolul 12 nu exclude faptul că exploatarea resurselor naturale, în sensul 
respectivului articol, este compatibilă cu un obiectiv de interes public. Din contră, articolul 12 
alineatul (3) prevede că „…statele membre pot ține cont, atunci când se stabilesc normele 
pentru procedura de selecție, de considerente de sănătate publică, de obiective de politică 
socială, de sănătatea și siguranța angajaților sau a lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă, de protecția mediului, de protejarea patrimoniului cultural și de alte motive 
imperative de interes public, în conformitate cu legislația comunitară”. Prin urmare, interesul 
public poate fi luat în considerare în procedura de atribuire a „concesiunilor”, fără a-l exclude 
din domeniul de aplicare al Directivei privind serviciile.

În ceea ce privește paralelismul cu concesiunea apelor minerale, Comisia nu poate decât 
reafirma că ea consideră exploatarea izvoarelor de apă minerală ca fiind exclusă din domeniul 
de aplicare al Directivei privind serviciile. Deși este adevărat că, atât pentru apele minerale, 
cât și pentru plaje, elementul de la baza unei concesiuni este un bun, totuși obiectul 
„concesiunii”, produsul final al activității economice a celor doi concesionari, este diferit. În 
timp ce produsul final al concesionarului izvorului de apă minerală este un bun, produsul final 
al activității economice a concesionarului plajei este un serviciu.

Comisia înțelege problema privind întreprinderile concesionare ale plajelor, deseori 
întreprinderi familiale, care au făcut investiții prin împrumuturi bancare pe baza unei 
concesiuni care era, până acum câțiva ani, reînnoită automat. 
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Totuși, revine statului membru sarcina de a găsi o soluție care să permită luarea în considerare 
a intereselor în cauză, respectând în același timp Directiva privind serviciile. Comisia este 
pregătită să inițieze discuții cu autoritățile italiene, în vederea găsirii unei soluții pentru 
această problemă.

Petiționarul afirmă, de asemenea, că plajele nu ar fi o resursă limitată având în vedere 
kilometrii de coastă încă disponibili. În această privință, ar trebui spus că, prin natura lor, 
plajele sunt limitate. În plus, valoarea lor depinde de situația lor și de numărul de autorizații 
permise. Gestionarea coastelor revine statelor membre.

Concluzii

Comisia consideră Directiva privind serviciile pe deplin aplicabilă concesiunilor balneare. 
Comisia înțelege situația dificilă în care se află concesionarii. Totuși, Comisia trebuie să 
asigure buna aplicare a dreptului UE. Comisia este pregătită să inițieze discuții cu statul 
italian pentru a găsi o soluție capabilă să asigure un echilibru între cerințele concesionarilor și 
necesitatea unei aplicări corecte a dreptului UE.


