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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1099/2011, внесена от Francesca Cardenia, с италианско
гражданство, от името на амбулантни търговци в  Piedmont, относно 
проблеми, свързани със заетостта в  регион Piedmont, в резултат на 
прилагането на Директивата за услугите, Директива 2006/123/ЕО 
(известна като Директивата „Болкенщайн“)

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва, че прилагането на Директива 2006/123/ЕО относно 
либерализацията на услугите очевидно причинява сериозни икономически проблеми и 
проблеми, свързани със заетостта, в сектора на амбулантните търговци в Piedmont.

Голяма част от тези търговци са закупили търговски лиценз на много високи цени (в 
някои случаи 200 000 евро) и твърдят, че вече не могат да плащат дълговете си към 
банките.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Вносителят на петицията се жалва относно въздействието на Директивата за услугите1

върху уличните търговци, и по-специално в регион Piedmont, Италия.

Според вносителя на петицията влизането в сила на Закона за прилагане на 
                                               
1 Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, ОВ L 376/2006.
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Директивата за услугите в Италия през 2015 г.  ще има драматични икономически 
последици върху уличните търговци, които работят в регион Piedmont. По-специално 
от петицията става ясно, че преди влизането в сила на Директивата за услугите много 
улични търговци са придобили търговски лицензи за неопределен период от време на 
много високи цени (напр. до 200 000 евро в някои случаи) и следователно те все още 
продължават да изплащат своите банкови заеми, които са взели, за да заплатят тези 
лицензи. С прилагането на Директивата за услугите притежателите ще загубят своите 
права, които са за неопределен срок, като по този начин рискуват да не бъдат в 
състояние да изплащат неизплатената част от тези заеми.

Вносителят на петицията счита, че Директивата за услугите „е насочена директно 
срещу неотменимите права на човека“, тъй като „води до загуба на неговата работа в 
период на криза“.

Забележки на Комисията

Комисията е наясно с протестите на уличните търговци в Италия и Испания във връзка 
с прилагането на Директивата за услугите. Този проблем вече е бил предмет на въпроси 
с искане за писмен отговор, на които Комисията е отговорила1. Комисията е наясно 
също така с приемането от Европейския парламент на доклад относно по-ефективен и 
справедлив пазар на дребно (2010/2109(INI)) и по-специално на точка 22 от доклада, в 
която Европейският парламент се позовава на тревогата, изразена от амбулантните 
улични търговци, които оперират в публичните зони.

Освен това в края на 2011 г. Комисията е организирала неофициална среща относно 
проблема във връзка с уличните търговци с члена на Европейския парламент Gianluca 
SUSTA заедно с представители от регион Piedmont.  Някои улични търговци от този 
регион също са присъствали на срещата. Въз основа на проведеното обсъждане става 
ясно, че уличните търговци в регион Piedmont, притежатели на лицензи, се страхуват, 
че ще загубят своите лицензи и в резултат на това ще се сблъскат с икономически 
проблеми.

Уличните търговци, притежатели на лицензи, трябва да използват публична земя, за да 
упражняват своите дейности. Публичната земя е ограничен ресурс, който е с точно 
определено количество и не може да бъде значително увеличен. По време на работния 
ден който и да било отделен парцел публична земя може да се използва само от един 
търговец. Следователно публичната земя, използвана в контекста на уличната търговия, 
е оскъден природен ресурс.

В случаите, когато броят на разрешенията е ограничен поради оскъдността на 
природните ресурси или поради технически капацитет, на държавите членки, въз 
основа на член 12 от Директивата за услугите, не само се разрешава, а също така се 
задължават да предоставят разрешения само за ограничен период от време. Целта на 
предоставянето е да се гарантира справедлив и балансиран достъп до пространство чрез 
доставчиците на услуги. Държавите членки трябва да определят броя на лицензите, 

                                               
1 Вж. например отговори на въпроси E-3377/10, 3434/10, E-4488/10, съвместен отговор на въпроси от E-
3918 до 3941/10 и отговора на P-6712/11.
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които могат да бъдат издавани и тяхното времетраене в контекста на наличното 
публично пространство.  

Важно е да се отбележи, че трябва да има специална процедура за подбор, за да се 
осигури безпристрастност, прозрачност и условия на открит конкурс, когато се 
предоставят разрешенията. Както е посочен в член 12, параграф 3 от Директивата за 
услугите, тези процедури за подбор могат, наред с другото, да вземат предвид 
критерии, обосновани от съображения, свързани с общественото здраве, целите на 
социалната политика, здравето и безопасността на заетите и самостоятелно заетите 
лица, опазването на околната среда, опазването на културното наследство, при условие 
че тези критерии се прилагат в съответствие с общите принципи на недискриминация, 
необходимост и пропорционалност, които са определени, доколкото условията за 
предоставяне на разрешения са засегнати в член 10 от Директивата за услугите.

Автоматично подновяване на разрешенията, както и на което и да било друго 
предимство, предоставено на притежатели доставчици за сметка на други потенциално 
заинтересовани страни при достъпа до същата дейност, би било в противоречие с 
принципа на равно третиране на доставчиците на услуги. Въпреки това периодът, за 
който разрешенията са предоставени, следва да бъде такъв, че доставчикът да може да 
си възстанови разходите по инвестицията и да получи разумна възвращаемост от 
инвестирания капитал1.

По отношение на твърдението за нарушение на основните права, Комисията отбелязва, 
че като се има предвид, че режимът за предоставяне на разрешения може да 
представлява ограничение на свободата за стопанска инициатива (защитена съгласно 
член 16 от Хартата на основните права), подобно ограничение може да бъде счетено за 
обосновано, тъй като е недискриминационно и основано на обществения интерес (както 
е посочено в член 9 от Директивата). Недискриминационното естество на процедурата 
за разрешение може да се разглежда съгласно член 15 от Хартата, която гарантира 
правото на гражданите на ЕС да търсят заетост, да работят, да упражняват правото си 
на установяване и да предоставят услуги във всяка държава членка. Комисията счита, 
че тази процедура за разрешение не нарушава каквото и да било друго право съгласно 
Хартата.

Заключения

Очаква се прилагането на Директивата за услугите да насърчи прозрачността и да 
създаде равни условия за достъп до мастните пазари, които ще бъдат от полза за 
доставчиците на услуги. Комисията счита, че тези ползи могат да бъдат постигнати, без 
да се накърняват целите на социалната политика. От държавите членки зависи да ги 
вземат предвид в своите критерии за подбор. В заключение, Комисията не предвижда 
предложение за преразглеждане на Директивата за услугите във връзка със конкретния 
проблем на уличните търговци.

                                               
1 Вж. съображение 62 от Директивата за услугите.


