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Suġġett: Petizzjoni 1099/2011, imressqa minn Francesca Cardenia, ta’ ċittadinanza 
Taljana, f’isem l-operaturi tas-suq itineranti fi Piedmont, dwar il-problemi 
okkupazzjonali fir-reġjun ta’ Piedmont kawża tal-applikazzjoni tad-Direttiva 
dwar is-Servizzi, id-Direttiva 2006/123/KE (magħrufa bħala d-Direttiva 
Bolkestein)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tindika li l-applikazzjoni tad-Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq 
intern apparentement tikkawża problemi okkupazzjonali u ekonomiċi serji fis-settur tal-
operaturi tas-suq itineranti fi Piedmont.

Ħafna minn dawn l-operaturi xtraw liċenzji ta’ operaturi tas-suq bi prezzijiet għaljin ħafna 
(EUR 200 000 f’xi każijiet) u qed jgħidu li m’għadhomx jistgħu jonoraw id-djun tagħhom 
mal-bank.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta' Jannar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Mejju 2012

Il-petizzjonanta tilmenta dwar l-impatt tad-Direttiva dwar is-Servizzi1 fuq il-bejjiegħa tat-triq, 
u aktar speċifikament, fir-reġjun ta’ Piedmont, l-Italja.

                                               
1 Direttiva 2006/123/KE dwar is-Servizzi fis-Suq Intern, ĠU L 376/2006.
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Skont il-petizzjonanta, id-dħul fis-seħħ tal-Liġi li timplimenta d-Direttiva dwar is-Servizzi fl-
Italja fl-2015 se jkollha konsegwenzi ekonomiċi drammatiċi fuq il-bejjiegħa tat-triq li jaħdmu 
fir-reġjun ta’ Piedmont. Aktar speċifikament, mill-petizzjoni jidher li qabel id-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva dwar is-Servizzi, ħafna bejjiegħa tat-triq kienu akkwistaw liċenzji tan-negozju 
għal perjodu indefinit għal prezzijiet għaljin ħafna (eż, 'l fuq minn €200,000 f’ċerti każi) u 
għalhekk, għadhom qed iħallsu lill-banek għas-self li ħadu sabiex iħallsu dawn il-liċenzji. Bl-
implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi, l-operaturi se jitilfu d-drittijiet indefiniti 
tagħhom, u għalhekk jirriskjaw li ma jkunux kapaċi jroddu lura l-parti mis-self tal-bank li 
fadal.

Il-petizzjonanta hija tal-opinjoni li d-Direttiva dwar is-Servizzi "tmur direttament kontra d-
drittijiet inaljenabbli tal-bniedem", billi "tikkawża li ħafna ħaddiema jitilfu x-xogħol tagħhom 
fi żmien ta’ kriżi".

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni hija konxja mill-protesti tal-bejjiegħa tat-triq fl-Italja u fi Spanja b’rabta mal-
implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi. Din il-kwistjoni diġà kienet is-suġġett ta’ 
mistoqsijiet bil-miktub li l-Kummissjoni rrispondiet1. Il-Kummissjoni hija konxja wkoll tal-
adozzjoni mill-Parlament Ewropew ta’ rapport dwar suq tal-konsumaturi aktar effiċjenti u 
ġust (2010/2109(INI)) u, aktar speċifikament, punt 22 tar-rapport fejn il-Parlament Ewropew 
jirreferi għat-tħassib espress mill-bejjiegħa tat-triq itineranti li joperaw f’żoni pubbliċi.

Barra minn hekk, fl-aħħar tal-2011, il-Kummissjoni organizzat laqgħa informali dwar il-
kwistjoni tal-bejjiegħa tat-triq mal-MEP Gianluca Susta flimkien ma’ rappreżentanti mir-
reġjun ta’ Piedmont.  Xi bejjiegħa tat-triq minn dan ir-reġjun kienu preżenti wkoll għal-
laqgħa. Skont id-diskussjonijiet li saru, jidher li l-bejjiegħa tat-triq fir-reġjun ta’ Piedmont 
jibżgħu li jitilfu l-liċenzji tagħhom u jaffaċjaw problemi ekonomiċi b'riżultat ta' dan.

Il-bejjiegħa tat-triq itineranti għandhom jużaw art pubblika biex jiżvolġu l-attivitajiet 
tagħhom. L-art pubblika hija riżorsa limitata, li hija ta’ kwantità fissa u ma tistax tiġi mkabbra 
b'mod sinifikanti. Matul il-ġurnata tax-xogħol, kull biċċa unika ta’ art pubblika tista’ tintuża 
biss minn bejjiegħ wieħed f’xi ħin partikolari. L-art pubblika użata fil-kuntest tal-bejgħ fit-
toroq, għalhekk, hija riżorsa naturali skarsa. 

F’każi fejn in-numru ta’ awtorizzazzjonijiet huwa limitat minħabba l-iskarsezza tar-riżorsi 
naturali jew il-kapaċità teknika, l-Istati Membri, abbażi tal-Artikolu 12 tad-Direttiva dwar is-
Servizzi, mhux talli mhumiex permessi iżda huma obbligati jagħtu awtorizzazzjonijiet għal 
perjodu limitat biss. L-għan ta’ din id-dispożizzjoni hija li tiżgura aċċess ġust u bilanċjat 
għall-ispazju mill-fornituri tas-servizz. Hija f’idejn l-Istati Membri li jiddeterminaw in-numru 
ta’ liċenzji li jistgħu jinħarġu u t-tul tagħhom fid-dawl tal-ispazju pubbliku disponibbli.  

Huwa importanti li wieħed jinnota li għandu jkun hemm proċedura ta’ selezzjoni speċifika 
sabiex jiġu żgurati l-imparzjalità, it-trasparenza u l-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni miftuħa 

                                               
1 Ara pereżempju t-tweġibiet għal E-3377/10, għal 3434/10, għal E-4488/10, tweġiba konġunta għal E-3918 sa 
3941/10 u tweġiba għal P-6712/11.
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meta jingħataw l-awtorizzazzjonijiet. Kif speċifikat fl-Artikolu 12(3) tad-Direttiva dwar is-
Servizzi, dawn il-proċeduri ta’ selezzjoni jistgħu jikkunsidraw, fost l-oħrajn, il-kriterji 
ġustifikati minn kunsiderazzjonijiet ta’ saħħa pubblika, objettivi ta’ politika soċjali, is-saħħa u 
s-sigurtà tal-ħaddiema jew persuni li jaħdmu għal rashom, il-ħarsien tal-ambjent u l-
preservazzjoni tal-wirt kulturali, sakemm dawn il-kriterji huma applikati f’konformità mal-
prinċipji ġenerali ta’ nondiskriminazzjoni, neċessità u proporzjonalità li huma stipulati, safejn 
il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-awtorizzazzjonijiet huma kkonċenati, fl-Artikolu 10 tad-
Direttiva dwar is-Servizzi.

Tiġdid awtomatiku tal-awtorizzazzjonijiet – kif ukoll kwalunkwe vantaġġ ieħor mogħti lil 
operaturi b’detriment ta’ oħrajn li huma potenzjalment interessati li jakkwistaw aċċess għall-
istess attività – ma jkunx konformi mal-prinċipju tat-trattament ugwali ta’ fornituri tas-
servizz. Madankollu, il-perjodu li fih l-awtorizzazzjonijiet jingħataw għandu jkun tali li 
jippermetti l-fornitur biex jiġbor lura l-ispiża tal-investiment u biex jiġġenera qligħ ġust fuq l-
investiment1.

Fir-rigward tal-kwistjoni tal-allegat ksur tad-drittijiet fundamentali, il-Kummissjoni tinnota li 
filwaqt li l-iskema ta’ awtorizzazzjoni tista’ tikkostitwixxi limitazzjoni fuq il-libertà biex 
jitmexxa negozju (imħarsa taħt l-Artikolu 16 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali), 
limitazzjoni bħal din tista’ titqies ġustifikata minħabba li hi nondiskriminatorja u bbażata fuq 
l-interess pubbliku (kif stipulat fl-Artikolu 9 tad-Direttiva). In-natura nondiskriminatorja tal-
proċedura ta’ awtorizzazzjoni tista’ titqies bħala konformi mal-Artikolu 15 tal-Karta li 
tiggarantixxi għaċ-ċittadini tal-UE d-dritt li jfittxu impjieg, li jaħdmu, li jeżerċitaw id-dritt tal-
istabbiliment u li jipprovdu servizzi fi kwalunkwe Stat Membru. Il-Kummissjoni hija tal-
opinjoni li din il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni ma tikser l-ebda dritt ieħor skont il-Karta.

Konklużjonijiet

L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi hija mistennija li żżid it-trasparenza u 
toħloq kundizzjonijiet ugwali għall-aċċess għas-swieq lokali li se jkunu ta’ benefiċċju għall-
fornituri tas-servizzi. Il-Kummissjoni temmen li dawn il-benefiċċji jistgħu jintlaħqu mingħajr 
dannu għall-objettivi tal-politika soċjali. Huwa f’idejn l-Istati Membri li jikkunsidrawhom fil-
kriterji ta’ selezzjoni tagħhom. Bħala konklużjoni, il-Kummissjoni ma tipproponix reviżjoni 
tad-Direttiva dwar is-Servizzi fir-rigward tal-kwistjoni speċifika tal-bejjiegħa tat-triq.

                                               
1 Ara Premessa 62 tad-Direttiva dwar is-Servizzi.


