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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1099/2011, ko Pjemontas ceļojošo tirgotāju vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgā Francesca Cardenia, par tām profesionālajām 
problēmām Pjemontas reģionā, kuras rodas, piemērojot Pakalpojumu 
direktīvu, Direktīvu 2006/123/EK (pazīstamu kā Bolkešteina direktīvu)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumu liberalizāciju 
iekšējā tirgū acīmredzami rada nopietnas darba un ekonomiskas problēmas ceļojošo tirgotāju 
nozarē Pjemontā.

Daudzi no šiem tirgotājiem ir iegādājušies tirdzniecības licences par ļoti augstām cenām 
(dažos gadījumos — EUR 200 000) un apgalvo, ka viņi vairs nespēj nomaksāt parādus savām 
bankām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 30. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par Pakalpojumu direktīvas1 ietekmi uz ielu pārdevējiem un, 
konkrētāk, uz ielu pārdevējiem Pjemontas reģionā, Itālijā.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Pakalpojumu direktīvas īstenošanas likums, kas Itālijā 
stāsies spēkā 2015. gadā, radīs dramatiskas ekonomiskas sekas attiecībā uz ielu pārdevējiem, 
                                               
1 Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, OV L 376/2006.
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kas strādā Pjemontas reģionā. Konkrētāk, lūgumrakstā ir teikts, ka pirms Pakalpojumu 
direktīvas stāšanās spēkā daudzi ielu pārdevēji par ļoti augstām cenām (piemēram, dažos 
gadījumos līdz EUR 200 000) iegādājās neierobežotas tirdzniecības licences, un viņi joprojām 
atmaksā banku aizdevumus, ko tie paņēma, lai samaksātu par šīm licencēm. Ja tiks īstenota 
Pakalpojumu direktīva, šie pārdevēji zaudēs savas neierobežotās tiesības un tādējādi pastāvēs 
risks, ka viņi nevarēs samaksāt aizdevuma atlikušo summu.

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Pakalpojumu direktīva „ir tieši pretrunā cilvēka 
neatņemamām tiesībām”, jo „krīzes apstākļos daudzi var zaudēt darbu”.

Komisijas apsvērumi

Komisija ir informēta par ielu tirgotāju protestiem Itālijā un Spānijā saistībā ar Pakalpojumu 
direktīvas īstenošanu. Šī problēma jau bija minēta jautājumos, uz kuriem jāatbild rakstiski un 
uz kuriem Komisija jau atbildēja1. Komisija ir arī informēta par to, ka Eiropas Parlaments 
pieņēma ziņojumu par efektīvāku un taisnīgāku mazumtirdzniecības tirgu (2010/2109(INI)) 
un, konkrētāk, ziņojuma 22. punktu, kurā Eiropas Parlaments norāda uz to ceļojošo ielu 
pārdevēju bažām, kas darbojas sabiedriskās vietās.

Turklāt 2011. gada nogalē Komisija organizēja neoficiālu sanāksmi, kurā piedalījās arī 
Gianluca SUSTA deputāti un Pjemontas reģiona pārstāvji, lai pārrunātu ielu pārdevēju 
situāciju. Šajā sanāksmē piedalījās arī daži šā reģiona ielu pārdevēji. Ņemot vērā debates, var 
secināt, ka Pjemontas reģiona ielu pārdevēji baidās zaudēt licenci un tādējādi saskarties ar 
ekonomiskām problēmām.

Ceļojošajiem ielu pārdevējiem savas darbības veikšanai ir jāizmanto valsts zeme. Valsts zeme 
ir ierobežota, jo tās teritorija ir noteikta un to nevar būtiski paplašināt. Darbdienas laikā vienu 
valsts zemes gabalu vienlaikus var izmantot tikai viens tirgotājs. Tāpēc valsts zeme, ko 
izmanto ielu tirgotāji, ir ļoti ierobežots dabas resurss. 

Gadījumos, kad dabas resursu vai tehnisko iespēju trūkuma dēļ atļauju skaits ir ierobežots, 
saskaņā ar Pakalpojumu direktīvas 12. pantu dalībvalstis ne tikai drīkst izsniegt atļaujas uz 
ierobežotu laikposmu, bet tas ir obligāti jādara. Šā noteikuma mērķis ir nodrošināt 
pakalpojumu sniedzējiem taisnīgu un līdzsvarotu piekļuvi tirdzniecības vietām. Ņemot vērā 
to, cik ir pieejamās valsts zemes, dalībvalstis nosaka, cik licences drīkst izsniegt un uz cik ilgu 
laiku. 

Ir svarīgi norādīt to, ka ir jābūt īpašai atlases procedūrai, lai nodrošinātu objektivitāti, 
pārredzamību un atklātu konkurenci atļauju izsniegšanas jomā. Saskaņā ar Pakalpojumu 
direktīvas 12. panta 3. punktu, paredzot atlases procedūras noteikumus, var inter alia ņemt 
vērā kritērijus, kas atbilst apsvērumiem saistībā ar veselības aizsardzību, sociālās politikas 
mērķiem, darbinieku vai pašnodarbināto personu veselību un drošību, vides aizsardzību un 
kultūras mantojuma saglabāšanu, ja šos kritērijus piemēro atbilstoši nediskriminēšanas, 
nepieciešamības un samērīguma vispārīgajiem principiem, kas saistībā ar atļauju izsniegšanas 
nosacījumiem ir minēti Pakalpojumu direktīvas 10. pantā.

                                               
1 Skatīt, piemēram, atbildes uz jautājumiem Nr. E-3377/10, Nr. 3434/10, Nr. E-4488/10, kopējo atbildi uz 
jautājumiem Nr. E-3918–3941/10 un atbildi uz jautājumu Nr. P-6712/11.
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Atļauju automātiska pagarināšana — kā arī jebkādas citas priekšrocības attiecībā pret citiem, 
kuri, iespējams, vēlas darboties šajā jomā, — būtu pretrunā vienlīdzīgas attieksmes principam 
starp dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. Tomēr piešķirtās atļaujas derīguma termiņu nosaka 
tā, lai ļautu pakalpojumu sniedzējam atgūt ieguldījumu izmaksas un sniegtu godīgu peļņu no 
ieguldītā kapitāla1.

Saistībā ar iespējamo pamattiesību pārkāpumu Komisija norāda, ka, lai gan atļauju 
piešķiršanas sistēma var ierobežot darījumdarbības brīvību (kas ir aizsargāta saskaņā ar 
Pamattiesību hartas 16. pantu), šādi ierobežojumi ir pamatoti, jo tie ir nediskriminējoši un 
saskaņā ar sabiedrības interesēm (kā noteikts direktīvas 9. pantā). Atļauju piešķiršanas 
procedūra ir nediskriminējoša saskaņā ar Pamattiesību hartas 15. pantu, kas garantē ES 
pilsoņu tiesības brīvi meklēt darbu, strādāt, izmantot tiesības veikt uzņēmējdarbību un sniegt 
dažādus pakalpojumus jebkurā dalībvalstī. Komisija uzskata, ka šī atļauju piešķiršanas 
procedūra nav pretrunā nekādām citām Pamattiesību hartā noteiktām tiesībām.

Secinājumi

Pakalpojumu direktīvas īstenošana veicinās pārredzamību un nodrošinās vienlīdzīgus 
apstākļus, lai piekļūtu vietējiem tirgiem, un tas būs izdevīgi pakalpojumu sniedzējiem. 
Komisija uzskata, ka šīs priekšrocības nav pretrunā sociālās politikas mērķiem. Dalībvalstīm 
tās ir jāņem vērā, izstrādājot atlases kritērijus. Visbeidzot Komisija neplāno ierosināt pārskatīt 
Pakalpojumu direktīvu konkrēti saistībā ar ielu pārdevējiem.

                                               
1 Skatīt Pakalpojumu direktīvas 62. apsvērumu.


