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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1099/2011 af Francesca Cardenia, italiensk statsborger, for 
"ambulanti piemontesi", om de erhvervsmæssige problemer i regionen Piedmont 
som følge af anvendelsen af tjenesteydelsesdirektivet, direktiv 2006/123/EF (der 
går under betegnelsen Bolkestein-direktivet)

1. Sammendrag

I andragendet påpeges, at anvendelsen af direktiv 2006/123/EF om liberalisering af 
tjenesteydelser tilsyneladende medfører alvorlige erhvervsmæssige og økonomiske problemer 
i sektoren for forhandlere uden fast forretningssted i Piedmont.

Mange af disse har købt handelstilladelser til meget høje priser (200 000 EUR i nogle 
tilfælde) og hævder, at de ikke længere kan betale deres gæld til bankerne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Andrageren klager over virkningen af tjenesteydelsesdirektivet1 for gadesælgere, mere 
præcist i regionen Piedmont, Italien.

Ifølge andrageren vil ikrafttrædelsen af loven, der gennemfører tjenesteydelsesdirektivet i 
Italien i 2015, have dramatiske økonomiske konsekvenser for gadesælgere, der arbejder i 
regionen Piedmont. Det fremgår mere præcist i andragendet, at mange gadesælgere forud for 
                                               
1 Direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, EUT L 376/2006.
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ikrafttrædelsen af tjenesteydelsesdirektivet havde købt handelstilladelser af ubegrænset 
varighed til meget høje priser (f.eks. op til 200 000 EUR i nogle tilfælde), og derfor betaler de 
fortsat af på de banklån, som de optog for at betale for tilladelserne. Med gennemførelsen af 
tjenesteydelsesdirektivet vil de etablerede aktører miste deres uafgrænsede rettigheder og 
risikerer således ikke at kunne tilbagebetale de udestående dele af disse lån.

Andrageren er af den opfattelse, at tjenesteydelsesdirektivet "går direkte imod folks 
umistelige rettigheder", da det "forårsager, at mange arbejdere mister deres job i denne 
krisetid".

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen er bekendt med protesterne fra gadesælgere fra Italien og Spanien i 
forbindelse med gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet. Dette spørgsmål har allerede 
været genstand for forespørgsler til skriftlig besvarelse, som Kommissionen har besvaret1. 
Kommissionen er også opmærksom på Europa-Parlamentets vedtagelse af en rapport om et 
mere effektivt og fair detailmarked (2010/2109 (INI)) og mere præcist stk. 22 i rapporten, 
hvor Europa-Parlamentet henviser til de betænkeligheder, som omvandrende gadesælgere, der 
arbejder på offentlige steder, har.

Ved udgangen af 2011 arrangerede Kommissionen desuden et uformelt møde vedrørende 
spørgsmålet om gadesælgere med parlamentsmedlem Gianluca Susta og repræsentanter fra 
regionen Piedmont. Nogle gadesælgere fra denne region var også til stede på mødet. På 
grundlag af drøftelserne lader det til, at de etablerede gadesælgere i regionen Piedmont er 
bange for, at de vil miste deres tilladelser og dermed få økonomiske problemer.

Omvandrende gadesælgere er nødt til at anvende offentlige arealer for at udøve deres 
aktiviteter. Offentlige arealer er en begrænset ressource, som er af fast mængde, og de kan 
ikke udvides væsentligt. I løbet af arbejdsdagen kan hver enkelt del af de offentlige arealer 
kun benyttes af én erhvervsdrivende ad gangen. Offentlige arealer, der anvendes i forbindelse 
med gadehandel, er derfor er en knap naturlig ressource. 

Når antallet af tilladelser er begrænset på grund af knappe naturlige ressourcer eller begrænset 
teknisk kapacitet, har medlemsstaterne i henhold til tjenesteydelsesdirektivets artikel 12 ikke 
alene mulighed for at udstede tilladelser for en begrænset periode, men er også forpligtet 
hertil. Formålet med denne bestemmelse er at sikre en retfærdig og afbalanceret adgang til 
områderne for tjenesteudbyderne. Det er op til medlemsstaterne at bestemme antallet af 
tilladelser, der kan udstedes, og deres varighed som følge af de tilgængelige offentlige 
områder.  

Det er vigtigt at bemærke, at en særlig udvælgelsesprocedure skal gælde i forbindelse med 
udstedelsen af tilladelser for at sikre uvildighed og gennemskuelighed samt opfyldelse af 
betingelserne for åben konkurrence. Som anført i tjenesteydelsesdirektivets artikel 12, stk. 3, 
kan disse udvælgelsesprocedurer bl.a. omhandle kriterier, der er begrundet af hensynet til den 
offentlige sundhed, socialpolitiske mål, arbejdstageres og selvstændige erhvervsdrivendes 

                                               
1 Se for eksempel svar på E-3377/10, 3434/10, E-4488/10, det fælles svar på E-3918 til 3941/10 og svar på P-
6712/11.
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sundhed og sikkerhed, beskyttelsen af miljøet og bevarelsen af kulturarven, forudsat at disse 
kriterier anvendes i overensstemmelse med de generelle principper om ikkediskrimination, 
nødvendighed og proportionalitet, som er anført i tjenesteydelsesdirektivets artikel 10, for så 
vidt angår betingelserne for tildeling af tilladelser.

Automatisk fornyelse af tilladelser - samt enhver anden fordel, som etablerede udbydere har 
på bekostning af andre udbydere, der er interesseret i at få adgang til den samme aktivitet - er 
i strid med princippet om ligebehandling af tjenesteudbydere. Den periode, som tilladelserne 
gives for, skal dog være af en sådan længde, at udbyderen har mulighed for at få dækket 
investeringsomkostningerne og skabe et rimeligt afkast af investeringen1.

Kommissionen bemærker i forbindelse med spørgsmålet om den påståede krænkelse af 
grundlæggende rettigheder, at tilladelsesordningen ganske vist kan udgøre en begrænsning af 
friheden til at drive forretning (beskyttet i henhold til artikel 16 i chartret om grundlæggende 
rettigheder), men at en sådan begrænsning kan betragtes som berettiget, da den er 
ikkediskriminerende og begrundet i et alment hensyn (som omhandlet i artikel 9 i direktivet). 
Den ikkediskriminerende karakter af godkendelsesproceduren kan betragtes som værende i 
overensstemmelse med chartrets artikel 15, der sikrer EU-borgere ret til at søge beskæftigelse, 
arbejde, etablere sig og levere tjenesteydelser i alle medlemsstater. Kommissionen er af den 
opfattelse, at godkendelsesproceduren ikke krænker andre rettigheder i henhold til chartret.

Konklusioner

Gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet forventes at øge gennemsigtigheden og skabe 
lige vilkår for adgangen til lokale markeder, hvilket vil være til gavn for tjenesteyderne. 
Kommissionen mener, at disse fordele kan opnås uden skade for socialpolitiske mål. Det er op 
til medlemsstaterne at tage hensyn til dem i deres udvælgelseskriterier. Kommissionen har 
opsummerende ikke planer om at foreslå en revision af tjenesteydelsesdirektivet med hensyn 
til specifikke spørgsmål om gadesælgere."

                                               
1 Se betragtning 62 i tjenesteydelsesdirektivet.


