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Peticijų komitetas

30.5.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1099/2011 dėl darbo rinkos problemų Pjemonto regione, kurių 
kilo taikant Direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (vadinamąją 
Bolkešteino direktyvą), kurią pateikė Italijos pilietė Francesca Cardenia 
Pjemonto išnešiojamosios prekybos atstovų vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijoje teigiama, kad taikant Direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų liberalizavimo kyla 
rimtų darbo ir ekonominių problemų Pjemonto regiono išnešiojamosios prekybos atstovams.

Dauguma šių prekiautojų yra įsigiję brangias prekybos licencijas (kai kurie net už 
200 000 EUR) ir nebepajėgia vykdyti savo įsipareigojimų bankams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticijos pateikėja skundžiasi dėl Paslaugų direktyvos1 poveikio gatvės prekeiviams, 
konkrečiau, dirbantiems Pjemonto regione, Italijoje.

Pasak peticijos pateikėjos, 2015 m. Italijoje įsigaliosiantis teisės aktas, kuriuo bus 
įgyvendinama Paslaugų direktyva, turės milžiniškų ekonominių padarinių Pjemonto regiono 
gatvės prekeiviams. Tiksliau tariant, peticijoje teigiama, kad iki Paslaugų direktyvos 
įsigaliojimo daugelis gatvės prekeivių įsigijo labai brangias neribotos trukmės prekybos 

                                               
1 Direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, OL L 376/2006.
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licencijas (pvz., kai kuriais atvejais net iki 200 000 EUR) ir todėl vis dar moka bankui 
paskolas, kurias pasiėmė norėdami sumokėti už šias licencijas. Įgyvendinus Paslaugų 
direktyvą, įsitvirtinę prekiautojai praras savo neribotas teises, todėl kils grėsmė nebepajėgti 
grąžinti nesumokėtos šių paskolų dalies.

Peticijos pateikėja laikosi nuomonės, kad Paslaugų direktyva „tiesiogiai pažeidžiamos 
neatimamos žmogaus teisės“, nes „krizės laikotarpiu iš daugybės darbuotojų atimamos darbo 
vietos“.

Komisijos pastabos

Komisija yra informuota apie su Paslaugų direktyvos įgyvendinimu susijusius gatvės 
prekeivių protestus Italijoje ir Ispanijoje. Šia tema jau buvo pateikta rašytinių klausimų, į 
kuriuos Komisija atsakė1. Komisija taip pat informuota apie Europos Parlamento priimtą 
pranešimą dėl veiksmingesnės ir sąžiningesnės prekybos ir platinimo rinkos (2010/2109(INI)) 
ir, konkrečiau, dėl jo 22 dalies, kurioje Europos Parlamentas mini viešose vietose 
prekiaujančių keliaujančių gatvės prekeivių susirūpinimą.

Be to, 2011 m. pabaigoje Komisija surengė neoficialų susitikimą su Europos Parlamento nariu 
Gianluca Susta ir Pjemonto regiono atstovais dėl gatvės prekeivių problemos. Susitikime taip 
pat dalyvavo ir keletas šio regiono gatvės prekeivių. Remiantis įvykusia diskusija, akivaizdu, 
kad Pjemonto regione įsitvirtinę gatvės prekeiviai bijo netekti savo licencijų ir dėl to susidurti 
su ekonominėmis problemomis.

Norėdami užsiimti savo veikla, keliaujantys gatvės prekeiviai turi naudotis valstybine žeme. 
Valstybinė žemė yra ribotas, nustatyto kiekio išteklius, kurio negalima smarkiai padidinti. Per 
darbo dieną bet kurią vieną valstybinės žemės dalį vienu metu gali naudoti tik vienas 
prekiautojas. Todėl gatvės prekybai naudojama valstybinė žemė yra ribotas gamtinis išteklius.

Tais atvejais, kai leidimų skaičius ribojamas dėl gamtos išteklių ar techninių pajėgumų stokos, 
remiantis Paslaugų direktyvos 12 straipsniu, valstybėms narėms ne tik leidžiama, tačiau jos ir 
įpareigojamas išduoti leidimus tik ribotam laikotarpiui. Šia nuostata siekiama užtikrinti 
sąžiningas ir suderintas paslaugos teikėjų galimybes naudotis erdve. Būtent valstybės narės, 
atsižvelgdamos į esamą viešąją erdvę, sprendžia, kiek ir kokios trukmės licencijų galima 
išduoti.

Svarbu pažymėti, kad, siekiant užtikrinti objektyvumą, skaidrumą ir atviros konkurencijos 
sąlygas išduodant leidimus, reikia taikyti aiškią atrankos procedūrą. Kaip nurodyta Paslaugų 
direktyvos 12 straipsnio 3 dalyje, tokiomis procedūromis, inter alia, galėtų būti atsižvelgiama 
į kriterijus, grindžiamus visuomenės sveikatos, socialinės politikos tikslų, darbuotojų arba 
savarankiškai dirbančių asmenų sveikatos ir saugos, aplinkos apsaugos ir kultūros paveldo 
išsaugojimo aspektais, jei šie kriterijai taikomi laikantis bendrų nediskriminavimo, būtinumo 
ir proporcingumo principų, nurodytų, kiek tai susiję su leidimų išdavimo sąlygomis, Paslaugų 
direktyvos 10 straipsnyje.

                                               
1 Pvz., žr. atsakymus į klausimus Nr. E-3377/10, P-3434/10, E-4488/10, bendrą atsakymą į klausimus 
Nr. E-3918 iki 3941/10 ir atsakymą į klausimą Nr. P-6712/11.
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Automatiškai atnaujinant leidimus, taip pat suteikiant bet kokių kitų pranašumų 
įsitvirtinusiems paslaugų teikėjams ir taip pakenkiant kitiems galbūt suinteresuotiems 
galimybe vykdyti tą pačią veiklą, būtų prieštaraujama vienodo paslaugų teikėjų traktavimo 
principui. Vis dėlto leidimai išduodami tokiam laikotarpiui, kad teikėjui atsipirktų investicijos 
ir kad jis gautų tinkamą investicijų grąžą1.

Dėl tariamo pagrindinių teisių pažeidimo klausimo Komisija pažymi, kad, nors leidimų 
išdavimo sistema gali būti ribojama laisvė vykdyti veiklą (saugoma Pagrindinių teisių 
chartijos 16 straipsniu), tokį apribojimą galimą laikyti pagrįstu, nes jis nėra diskriminacinio 
pobūdžio ir grindžiamas visuomenės interesais (kaip nustatyta direktyvos 9 straipsnyje). 
Nediskriminacinio pobūdžio leidimų išdavimo tvarką galima laikyti derančia su chartijos 
15 straipsniu, kuriuo užtikrinama ES piliečių teisė ieškoti darbo, dirbti, pasinaudoti 
įsisteigimo teise ir teikti paslaugas bet kurioje valstybėje narėje. Komisija laikosi nuomonės, 
kad šia leidimų išdavimo tvarka nepažeidžiama jokia kita chartijoje numatyta teisė.

Išvados

Tikimasi, kad įgyvendinus Paslaugų direktyvą bus padidintas skaidrumas bei sukurtos 
vienodos sąlygos patekti į vietos rinkas ir tai bus naudinga paslaugų teikėjams. Komisija 
mano, kad šią naudą galima pasiekti nepakenkiant socialinės politikos tikslams. Būtent 
valstybės narės sprendžia, ar atsižvelgti į juos taikant savo atrankos kriterijus. Galiausiai 
Komisija neketina siūlyti persvarstyti Paslaugų direktyvos konkrečiai dėl gatvės prekeivių 
klausimo.“

                                               
1 Žr. Paslaugų direktyvos 62 konstatuojamąją dalį.


