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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1517/2012, ktorú predkladá G. S., taliansky štátny občan, o vyňatí 
talianskych námorných koncesií zo smernice 2006/123/ES

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žiada, aby sa smernica 2006/123/ES (Bolkesteinova smernica) 
neuplatňovala na štátne námorné koncesie používané v prípade súkromných upravených pláží.

Podľa predkladateľa petície sa táto smernica týka liberalizácie služieb, zatiaľ čo štátne 
námorné koncesie sú koncesie súvisiace so zdrojmi alebo tovarmi na verejné využitie, ktoré 
sú podobné verejným koncesiám na využívanie zdrojov minerálnej vody.

Podľa predkladateľa petície by uplatňovanie tejto smernice na súkromné upravené pláže 
ohrozilo existenciu tisícok malých a stredných podnikov a zničilo by mnoho pracovných 
miest.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Predkladateľ petície žiada najmä o vyňatie „koncesií“ na kúpanie z rozsahu pôsobnosti 
smernice o službách1. Na podporu tejto myšlienky uvádza, že podľa neho sa uvedené 
                                               

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu 
(Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).
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„koncesie“ týkajú tovarov, a nie služieb, a že koncesionári sledujú nielen hospodársky, ale aj 
verejný záujem. Okrem toho pripomína prijatie stanoviska Komisie, podľa ktorého by mali 
byť zdroje minerálnych vôd vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice o službách, a vzhľadom na 
toto stanovisko tvrdí, že vyňaté by mali byť aj „koncesie“ na kúpanie. Ak sa tak nestane, 
žiada aspoň „správne“ uplatňovanie smernice o službách, keďže podľa jeho názoru pláže 
nepredstavujú obmedzený zdroj (v zmysle článku 12 smernice o službách) a keďže 
koncesionári sa podieľajú aj na verejnej moci a poskytujú sanitárne služby. 

Komisia považuje „koncesie“ na kúpanie za prvky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 
smernice o službách. Konkrétne v článku 12 ods. 1 sa uvádza: „Tam, kde je počet povolení 
pre danú činnosť obmedzený z dôvodu nedostatku dostupných prírodných zdrojov alebo 
technickej kapacity, členské štáty uplatňujú u potenciálnych kandidátov také výberové 
konanie, ktoré poskytne v plnom rozsahu záruky nestrannosti a transparentnosti, 
predovšetkým vrátane primeraného zverejnenia začatia konania, jeho priebehu a ukončenia“. 

Tento prípad sa vzťahuje aj na „koncesie“ na kúpanie, keďže ide o povolenia poskytované 
orgánom verejnej moci, ktoré sa týkajú vzácneho prírodného zdroja a ktorých cieľom je 
poskytovanie určitej služby. Zároveň treba pripomenúť, že Komisia začala v roku 2009 
konanie proti Taliansku vo veci porušenia právnych predpisov v súvislosti s „koncesiami“ na 
kúpanie, ktoré bolo uzavreté v roku 2012. Uplatniteľnosť smernice o službách a najmä jej 
článku 12 nebola nikdy spochybnená.

Pokiaľ ide o spornú otázku, že predmetom uvedených „koncesií“ na kúpanie by mal byť 
„tovar“, v článku 12 sa v rámci odkazu na „prírodné zdroje“ s určitosťou zohľadňujú aj 
„tovary“. „Tovar“ však nie je konečným produktom koncesie. Je nástrojom na poskytnutie 
služby a predmetom povolenia je služba. 

Na základe článku 12 sa rovnako nevylučuje, že využívanie prírodných zdrojov, v zmysle 
tohto článku, je zlučiteľné s cieľom verejného záujmu. Práve naopak, v článku 12 ods. 3 sa 
uvádza, že „členské štáty [môžu] pri stanovovaní pravidiel výberových konaní v súlade 
s právom Spoločenstva zohľadniť faktory verejného zdravia, cieľov sociálnej politiky, 
ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb, 
ochrany životného prostredia, zachovania kultúrneho dedičstva a iné závažné dôvody týkajúce 
sa verejného záujmu.“ Verejný záujem teda možno zohľadniť pri udeľovaní „koncesií“ bez 
toho, aby ich bolo potrebné vyňať z rozsahu pôsobnosti smernice o službách.

Pokiaľ ide o paralelu s koncesiou na minerálne vody, Komisia môže len opätovne potvrdiť, že 
považuje používanie zdrojov minerálnych vôd za vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice 
o službách. Hoci je pravda, že v prípade minerálnych vôd, ako aj pláží je základným prvkom 
koncesie tovar, skutočnosťou ostáva, že predmet „koncesie“, teda konečný produkt 
hospodárskej činnosti uvedených dvoch druhov koncesionárov, je iný. Kým konečným 
produktom koncesionára využívajúceho zdroj minerálnej vody je tovar, konečným produktom 
hospodárskej činnosti koncesionára využívajúceho pláž je služba.

Komisia chápe problém týkajúci sa koncesionárskych spoločností využívajúcich pláže, 
ktorými sú často rodinné podniky, ktoré uskutočnili investície pomocou bankových pôžičiek 
na základe koncesie, ktorá sa ešte donedávna obnovovala automaticky. 
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Je však na členskom štáte, aby našiel riešenie, na základe ktorého by bolo možné zohľadniť 
príslušné záujmy a zároveň dodržiavať smernicu o službách. Komisia je pripravená začať 
diskutovať s talianskymi orgánmi s cieľom nájsť riešenie tohto problému.

Predkladateľ petície tiež tvrdí, že pláže by sa nemali považovať za obmedzený zdroj, keďže 
k dispozícii sú ešte celé kilometre pobrežia. V tejto súvislosti treba uviesť, že pláže sú vo 
svojej podstate obmedzené. Navyše ich hodnota závisí od ich polohy a od počtu udelených 
povolení. Správa pobrežia prislúcha členským štátom.

Záver

Komisia sa domnieva, že smernica o službách je plne uplatniteľná na koncesie na kúpanie. 
Komisia chápe ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzajú koncesionári. Napriek tomu však musí 
zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ. Komisia je pripravená začať diskusie s Talianskom 
s cieľom nájsť riešenie, ktoré by umožnilo zabezpečiť rovnováhu medzi požiadavkami 
koncesionárov a potrebou správneho uplatňovania práva EÚ.


