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Tárgy: Francesca Cardenia olasz állampolgár által a piemonti mozgóárusok nevében 
benyújtott 1099/2011. számú petíció a szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 
irányelv (ún. Bolkestein-irányelv) alkalmazása révén a foglalkoztatás terén 
Piemont régióban fellépő problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a szolgáltatások liberalizációjáról szóló 2006/123/EK 
irányelv alkalmazása nagyon súlyos foglalkoztatási és gazdasági problémákat okozhat a 
Piemont régióban élő mozgóárusok számára.

E mozgóárusok közül sokan drágán (egyes esetekben akár 200 000 euróért) váltottak 
működési engedélyt, és nem fogják tudni törleszteni a bankkölcsöneiket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A petíció benyújtója a szolgáltatási irányelv1 utcai mozgóárusokra, konkrétan az olaszországi 
Piemont régióban működő mozgóárusokra gyakorolt hatásait kifogásolja.

A petíció benyújtója szerint a szolgáltatási irányelv 2015. évtől történő olaszországi 
                                               
1 A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv (HL L 376., 2006.)
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alkalmazásáról szóló törvény drámai gazdasági hatást fog gyakorolni a piemonti utcai 
mozgóárusokra. Konkrétabban a petíció szerint a szolgáltatási irányelv hatálybalépése előtt 
sok mozgóárus rendkívül magas áron (amely bizonyos esetekben elérte a 200 000 eurót) 
váltott ki határozatlan idejű működési engedélyt, és ennek megfelelően még mindig törleszti 
az ezeknek a működési engedélyeknek a beszerzésére felvett banki hiteleket. A szolgáltatási 
irányelv alkalmazásával az engedéllyel rendelkezők el fogják veszíteni határozatlan idejű 
jogaikat, és ez veszélybe sodorja az e hiteleiken még fennálló tartozásaik rendezését.

A petíció benyújtójának véleménye szerint a szolgáltatási irányelv „ellentmond az ember 
elidegeníthetetlen jogainak” azzal, hogy „eredményeképpen sok munkavállaló veszíti el 
munkáját egy válságos időszakban”.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság értesült az olaszországi és spanyolországi mozgóárusok szolgáltatási irányelv 
elleni demonstrációiról. A kérdés már a Bizottsághoz intézett írásbeli kérdésekben is 
felmerült, amelyekre a Bizottság már válaszolt1. A Bizottság értesült arról is, hogy az Európai 
Parlament elfogadta a hatékonyabb és tisztességesebb kiskereskedelmi piacról szóló jelentést 
(2010/2109(INI), és ismert előtte különös a jelentés 22. pontja, amelyben az Európai 
Parlament a közterületeken működő mozgóárusok aggályait említi meg. 

Továbbá 2011 végén a Bizottság informális találkozót szervezett az utcai mozgóárusok által 
felvetett kérdésekről Gianluca SUSTA EP-képviselő és a piemonti régió más képviselőinek 
részvételével.  A régióban dolgozó néhány utcai mozgóárus is megjelent a találkozón. A 
találkozón elhangzottak alapján úgy tűnik, hogy a piemonti régióban engedéllyel dolgozó 
utcai mozgóárusok attól tartanak, hogy elveszítik működési engedélyüket, aminek 
következtében gazdasági problémákkal találhatják szembe magukat.

Az utcai mozgóárusok közterületen végzik tevékenységüket. A közterületek korlátozott, 
meghatározott mennyiségű erőforrásnak minősülnek, amelyeket nem lehet jelentősen 
megnövelni. Egy adott munkanapon bármely közterület meghatározott részét egy időben csak 
egy mozgóárus használhatja. Ebből következően az utcai kereskedelmi célokra használt 
közterület szűkös természeti erőforrás. 

Azokban az esetekben, ahol a természeti erőforrások és technikai kapacitás szűkössége miatt 
csak korlátozott mennyiségű engedélyt lehet kiadni, a tagállamoknak – a szolgáltatási irányelv 
12. cikkével összhangban – nem csak lehetősége van rá, de kötelessége is korlátozni az 
engedélyek érvényességi idejét. E rendelkezés célja, hogy tisztességes és kiegyensúlyozott 
hozzáférést biztosítson a szolgáltatóknak a közterületekhez. A rendelkezésre álló közterületek 
alapján a tagállamok feladata meghatározni a kiadható engedélyek számát és érvényességi 
idejét.  

Fontos megjegyezni, hogy az engedélyek kiadása tekintetében a pártatlanság, az átláthatóság 
és a nyílt verseny feltételeinek biztosítása érdekében konkrét kiválasztási eljárást kell előírni. 
A szolgáltatási irányelv 12. cikkének (3) bekezdése alapján e a kiválasztási eljárások során 

                                               
1 Lásd például az E-3377/10, 3434/10, az E-4488/10 kérdésekre adott választ, valamint az E-3918 és 3941/10 
kérdésekre adott közös válaszokat, valamint a P-6712/11. számú kérdésre adott választ.
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figyelembe lehet venni többek között a közegészségügyi szempontok, a társadalompolitikai 
célkitűzések, az alkalmazottak és önfoglalkoztatók egészségi és biztonsági szempontjai, a 
környezetvédelmi szempontok és a kulturális örökség megőrzésének szempontjai alapján 
igazolt kritériumokat, feltéve, ha ezeket a kritériumokat az engedélyezési eljárás feltételei 
tekintetében a szolgáltatási irányelv 10. cikkében meghatározott megkülönböztetésmentesség, 
szükségesség és arányosság általános elveinek betartásával alkalmazzák.

Az engedélyek automatikus megújítása – valamint bármely egyéb olyan előny, amely a 
jelenleg engedéllyel rendelkezőket részesítené előnyben más, hasonló tevékenységhez való 
hozzáférésben érdekelt féllel szemben – a szolgáltatókkal szembeni egyenlő bánásmód elvébe 
ütközne. Ugyanakkor az engedélyeket olyan időtartamra kell kiállítani, amely lehetővé teszi a 
szolgáltató számára, hogy az általa finanszírozott beruházás költségei számára megtérüljenek, 
és tisztességes hasznot tudjon elérni rajta1.

Az alapvető jogok állítólagos megszegésével kapcsolatban a Bizottság megjegyzi, hogy bár az 
engedélyezési eljárás értelmezhető az üzleti tevékenység szabadságának korlátozásaként 
(amely az Alapjogi Charta 16. cikkének védelme alatt áll), ez a korlátozás indokoltnak 
tekinthető, hiszen az megkülönböztetésmentes és közérdekű (amint azt az irányelv 9. cikke is 
megerősíti). Az engedélyezési eljárás megkülönböztetésmentes jellegét a Charta 15. cikkével 
összhangban állóként lehet értelmezni, amely garantálja az uniós polgárok számára a 
munkakereséshez és a munkához való jogot, valamint a letelepedéshez és a 
szolgáltatásnyújtáshoz való jog gyakorlását bármely tagállamban. A Bizottság álláspontja 
szerint ez az engedélyezési eljárás nem sérti a Charta védelme alatt álló egyéb jogokat.

Következtetések

A szolgáltatási irányelv végrehajtásával várhatóan javulni fog az átláthatóság, és 
kiegyenlítődik a helyi piacokhoz való hozzáférés, ami a szolgáltatók számára is előnyös lesz. 
A Bizottság meggyőződése, hogy ezeket az előnyöket a társadalompolitikai célkitűzések 
károsítása nélkül is el lehet érni. A tagállam döntésén múlik, hogy figyelembe veszi-e őket a 
kiválasztási eljárás kritériumainak meghatározása során. Következésképpen a Bizottság nem 
tervezi a szolgáltatási irányelv felülvizsgálatát az utcai mozgóárusok konkrét felvetéseivel 
kapcsolatosan.

                                               
1 Lásd az irányelv (62) preambulumbekezdését.


