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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1099/2011, της Francesca Cardenia, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος πλανόδιων εμπόρων του Piemonte, σχετικά με τα επαγγελματικά 
προβλήματα στην περιφέρεια του Piemonte που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ, γνωστή και 
ως οδηγία Bolkestein)

1. Περίληψη της αναφοράς

Στην αναφορά επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με την 
ελευθέρωση των υπηρεσιών προκαλεί προφανώς σοβαρά επαγγελματικά και οικονομικά 
προβλήματα στον κλάδο των πλανόδιων εμπόρων του Piemonte.

Πολλοί από τους εν λόγω εμπόρους έχουν αγοράσει άδειες εμπορίας σε εξαιρετικά υψηλές 
τιμές (200.000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις) και ισχυρίζονται ότι δεν είναι πλέον σε θέση 
να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζές τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για τις επιπτώσεις της οδηγίας για τις υπηρεσίες1 στους 
πλανόδιους πωλητές και, πιο συγκεκριμένα, σε εκείνους που δραστηριοποιούνται στην 
περιφέρεια Piemonte της Ιταλίας.

                                               
1 Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, ΕΕ L 376/2006.
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Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η θέση σε ισχύ το 2015 του νόμου για την εφαρμογή της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες στην Ιταλία θα έχει δραματικές οικονομικές επιπτώσεις για τους 
πλανόδιους πωλητές που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Piemonte. Πιο συγκεκριμένα, 
από την αναφορά προκύπτει ότι πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για τις υπηρεσίες, 
πολλοί πλανόδιοι πωλητές είχαν αγοράσει άδειες εμπορίας απεριόριστης διάρκειας σε 
εξαιρετικά υψηλές τιμές (σε ορισμένες περιπτώσεις η τιμή έφθανε τα 200.000 ευρώ) και, 
κατά συνέπεια, ακόμα αποπληρώνουν τα τραπεζικά δάνεια που έλαβαν για την αγορά των εν 
λόγω αδειών. Με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, οι κατεστημένοι φορείς θα
χάσουν τα χρονικά απεριόριστα δικαιώματά τους με κίνδυνο να μην μπορούν να 
αποπληρώσουν τα εκκρεμή δάνειά τους.

Η αναφέρουσα είναι της άποψης ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες «παραβιάζει άμεσα τα 
αναπαλλοτρίωτα ανθρώπινα δικαιώματα καθιστώντας πολλούς εργαζόμενους άνεργους εν 
μέσω περιόδου κρίσης».

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει γνώση των διαμαρτυριών των πλανόδιων πωλητών στην Ιταλία και την 
Ισπανία σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Το εν λόγω ζήτημα έχει 
ήδη αποτελέσει θέμα γραπτών ερωτήσεων στις οποίες η Επιτροπή έχει απαντήσει1. Η 
Επιτροπή έχει επίσης γνώση της έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της έκθεσης 
σχετικά με μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά (2010/2109(INI)) και πιο 
συγκεκριμένα, της παραγράφου 22 της έκθεσης, στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
παραπέμπει στις ανησυχίες που εξέφρασαν οι υπαίθριοι πλανόδιοι πωλητές.

Επιπλέον, στα τέλη του 2011, η Επιτροπή διοργάνωσε άτυπη συνεδρίαση σχετικά με το θέμα 
των πλανόδιων πωλητών, στην οποία συμμετείχαν ο βουλευτής του ΕΚ Gianluca SUSTA και 
εκπρόσωποι της περιφέρειας Piemonte. Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν και ορισμένοι 
πλανόδιοι πωλητές από τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν 
προκύπτει ότι οι κατεστημένοι πλανόδιοι πωλητές στην περιφέρεια Piemonte φοβούνται ότι 
θα χάσουν τις άδειές τους και, συνεπώς, θα αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα.

Οι υπαίθριοι πλανόδιοι πωλητές πρέπει να χρησιμοποιούν δημόσιο χώρο για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων τους. Ο δημόσιος χώρος αποτελεί περιορισμένο πόρο, διαθέτει 
συγκεκριμένα όρια και, επομένως, δεν μπορεί να επεκταθεί σημαντικά. Τις εργάσιμες ημέρες, 
κάθε συγκεκριμένο τμήμα του δημόσιου χώρου μπορεί να χρησιμοποιείται από έναν μόνον 
έμπορο κάθε φορά. Ως εκ τούτου, ο δημόσιος χώρος που χρησιμοποιείται για υπαίθριο 
εμπόριο αποτελεί σπάνιο φυσικό πόρο. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδειών είναι περιορισμένος λόγω της σπανιότητας των 
φυσικών πόρων ή των τεχνικών δυνατοτήτων, τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 12 της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες, όχι μόνο δύνανται αλλά είναι και υποχρεωμένα να χορηγούν 
άδειες για περιορισμένη χρονική περίοδο. Στόχος της διάταξης αυτής είναι να διασφαλιστεί η 
δίκαιη και ισορροπημένη πρόσβαση στον χώρο από τους παρόχους υπηρεσιών. Εναπόκειται 
στα κράτη μέλη να καθορίζουν τον αριθμό των αδειών που μπορούν να εκδίδουν καθώς και 

                                               
1 Βλ., για παράδειγμα, τις απαντήσεις στις ερωτήσεις E-3377/10, 3434/10, E-4488/10, την κοινή απάντηση στις 
ερωτήσεις E-3918 έως 3941/10, καθώς και την απάντηση στην ερώτηση P-6712/11.
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τη διάρκειά τους σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο δημόσιο χώρο. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο να ακολουθείται μια ειδική διαδικασία επιλογής 
ούτως ώστε να διασφαλίζονται η αμεροληψία, η διαφάνεια και οι όροι του ελεύθερου 
ανταγωνισμού κατά τη χορήγηση αδειών. Όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες, στο πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών επιλογής λαμβάνονται 
υπόψη διάφορα κριτήρια τα οποία δικαιολογούνται, μεταξύ άλλων, από θέματα δημόσιας 
υγείας, στόχους κοινωνικής πολιτικής, την υγεία και την ασφάλεια των μισθωτών ή των 
αυτοαπασχολουμένων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κριτήρια εφαρμόζονται σύμφωνα με τις 
γενικές αρχές της μη εισαγωγής διακρίσεων, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας που 
προβλέπονται, όσον αφορά τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών, στο άρθρο 10 της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες.

Η αυτόματη ανανέωση των αδειών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτημα 
απολαμβάνουν οι κατεστημένοι πάροχοι  υπηρεσιών εις βάρος άλλων δυνητικά 
ενδιαφερόμενων να αποκτήσουν πρόσβαση στην ίδια δραστηριότητα, δεν θα ήταν σύμφωνη 
με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των παρόχων υπηρεσιών. Ωστόσο, η διάρκεια ισχύος των 
αδειών ορίζεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την απόσβεση της επένδυσης και την εύλογη 
απόδοση του επενδυθέντος κεφαλαίου 1.
Όσον αφορά την εικαζόμενη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Επιτροπή σημειώνει 
ότι, ενώ το σύστημα χορήγησης άδειας μπορεί να περιορίζει την επιχειρηματική ελευθερία (η 
οποία προστατεύεται βάσει του άρθρου 16 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων), ο εν λόγω 
περιορισμός μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένος διότι δεν εισάγει διακρίσεις και εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον (όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της οδηγίας). Η μη εισαγωγή διακρίσεων 
από τη διαδικασία χορήγησης άδειας μπορεί να θεωρηθεί ότι συνάδει με το άρθρο 15 του 
Χάρτη βάσει του οποίου διασφαλίζεται το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να αναζητούν 
απασχόληση, να εργάζονται, να εγκαθίστανται ή να παρέχουν υπηρεσίες σε κάθε κράτος 
μέλος. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η εν λόγω διαδικασία χορήγησης άδειας δεν 
παραβιάζει κανένα άλλο από τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Χάρτη.

Συμπεράσματα

Η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και να 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά την πρόσβαση στις τοπικές αγορές, 
κάτι που θα ωφελήσει τους παρόχους υπηρεσιών. Η Επιτροπή πιστεύει ότι τα εν λόγω οφέλη 
μπορούν να επιτευχθούν χωρίς αυτό να αποβαίνει εις βάρος των στόχων της κοινωνικής 
πολιτικής. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τους παραπάνω στόχους κατά 
την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής τους. Εν κατακλείδι, η Επιτροπή δεν σκοπεύει να 
προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα 
που αφορά τους πλανόδιους πωλητές.

                                               
1 Βλ. αιτιολογική σκέψη 62 της οδηγίας για τις υπηρεσίες.


