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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1099/2011, którą złożył Francesca Cardenia (Włochy) w imieniu 
przedstawicieli sektora handlu obwoźnego w Piemoncie w sprawie 
problemów zawodowych w regionie Piemontu wynikających ze stosowania 
dyrektywy usługowej 2006/123/WE (zwanej dyrektywą Bolkesteina)

1. Streszczenie petycji

W petycji stwierdzono, że stosowanie dyrektywy 2006/123/WE w sprawie liberalizacji usług 
najwyraźniej spowodowało poważne problemy zawodowe i gospodarcze w sektorze handlu 
obwoźnego w Piemoncie.

Wielu handlarzy wykupiło bardzo drogie licencje (w niektórych przypadkach kosztowały one 
nawet 200 000 EUR) i twierdzi, że nie są oni w stanie nadal spłacać swojego zadłużenia w 
bankach.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Składający petycję wyraża ubolewanie w związku z wpływem dyrektywy usługowej1na 
handlarzy ulicznych, w szczególności w regionie Piemontu.

Według składającego petycję wejście w życie ustawy wdrażającej dyrektywę usługową we 
Włoszech w 2015 r. będzie miało dramatyczne skutki ekonomiczne dla handlarzy ulicznych 

                                               
1 Dyrektywa dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz.U. L 376/2006.
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pracujących w regionie Piemontu. Z petycji wynika w szczególności, że przed wejściem w 
życie dyrektywy usługowej wielu handlarzy ulicznych nabyło bardzo drogie licencje 
handlowe na czas nieokreślony (w niektórych przypadkach kosztowały one nawet 200 000 
EUR) i w związku z tym nadal spłacają kredyty bankowe zaciągnięte w celu zapłacenia za te 
licencje. Wraz z wdrożeniem dyrektywy usługowej już działający sprzedawcy utracą prawa 
nabyte na czas nieokreślony, co spowoduje, że mogą nie być w stanie spłacać pozostałych rat 
kredytów.

Składający petycję jest zdania, że dyrektywa usługowa „jest bezpośrednio niezgodna z 
niezbywalnymi prawami człowieka”, gdyż sprawi, że „wielu pracowników straci zatrudnienie 
w czasach kryzysu”.

Uwagi Komisji

Komisja zdaje sobie sprawę z protestów handlarzy ulicznych we Włoszech i w Hiszpanii w 
związku z wdrożeniem dyrektywy usługowej. Ten problem był już przedmiotem pytań 
pisemnych, na które Komisja udzieliła odpowiedzi1. Komisja zdaje sobie również sprawę z 
przyjęcia przez Parlament Europejski sprawozdania w sprawie wydajniejszego i bardziej 
sprawiedliwego rynku detalicznego (2010/2109(INI)), a konkretnie ust. 22 sprawozdania, w
którym Parlament Europejski odnosi się do obaw wyrażonych przez przedstawicieli ulicznego 
handlu obwoźnego działających w miejscach publicznych.

Ponadto pod koniec 2011 r. Komisja zorganizowała nieformalne spotkanie w spawie 
handlarzy ulicznych z udziałem posła do PE Gianluki SUSTY oraz przedstawicieli regionu 
Piemontu. Na spotkaniu obecni byli również niektórzy handlarze uliczni. W oparciu o 
przeprowadzoną dyskusję można wywnioskować, że już działający handlarze uliczni w 
regionie Piemontu boją się utraty licencji i narażenia na wynikające z tego problemy natury 
ekonomicznej.

Przedstawiciele ulicznego handlu obwoźnego muszą korzystać z terenów państwowych w 
celu wykonywania swojej pracy. Tereny państwowe stanowią ograniczone zasoby, których 
ilość jest określona i nie może być znacznie rozszerzona. W ciągu dnia pracy poszczególne 
części terenów państwowych mogą być wykorzystywane jedynie przez jednego sprzedawcę. 
W związku z tym w kontekście handlu ulicznego teren państwowy jest zasobem naturalnym 
występującym w niewielkich ilościach. 

W przypadku gdy liczba zezwoleń jest ograniczona z powodu znikomej ilości surowca 
naturalnego lub możliwości technicznych, państwa członkowskie, na mocy art. 12 dyrektywy 
usługowej, nie tylko mogą, lecz są wręcz zmuszone do wydawania zezwoleń jedynie na czas 
określony. Celem tego postanowienia jest zapewnienie sprawiedliwego i zrównoważonego 
dostępu usługodawców do przestrzeni. To państwa członkowskie powinny określić liczbę 
licencji, która może zostać wydana, oraz okres, na jaki są wydawane, biorąc pod uwagę 
dostępną przestrzeń publiczną. 

Należy też zauważyć, że powinna istnieć szczegółowa procedura wyboru w celu zapewnienia 

                                               
1 Zob. przykładowe odpowiedzi na pytania E-3377/10, 3434/10 i E-4488/10, łączna odpowiedź na pytania od E-
3918 do 3941/10 oraz odpowiedź na P-6712/11.
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bezstronności, przejrzystości i warunków uczciwej konkurencji przy przydzielaniu zezwoleń. 
Zgodnie z art. 12 ust. 3 dyrektywy usługowej procedury wyboru powinny uwzględniać, 
między innymi, kryteria umotywowane racjami zdrowia publicznego, celami polityki 
społecznej, zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników oraz osób prowadzących działalność 
na własny rachunek, ochroną środowiska i zachowaniem dziedzictwa kulturowego, pod 
warunkiem że kryteria te stosowane są zgodnie z ogólnymi zasadami niedyskryminacji, 
konieczności i proporcjonalności określonymi w art. 10 dyrektywy usługowej, w odniesieniu 
do przyznawania pozwoleń.

Automatyczne odnawianie pozwoleń, a także wszelkie inne korzyści przyznawane już 
działającym usługodawcom ze szkodą dla innych osób potencjalnie zainteresowanych 
uzyskaniem dostępu do tej samej działalności, byłoby sprzeczne z zasadą równego 
traktowania usługodawców. Okres, na który przyznawane są pozwolenia, powinien być taki, 
aby umożliwiać usługodawcom odzyskanie kosztów inwestycji oraz uzyskanie uczciwego 
zwrotu z inwestycji1.

W odniesieniu do kwestii rzekomego naruszenia praw podstawowych Komisja zauważa, że 
chociaż program pozwoleń może stanowić ograniczenie swobody prowadzenia działalności 
(chronionej art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej), takie ograniczenie można 
uznać za uzasadnione ze względu na jego niedyskryminacyjny charakter oraz interes 
publiczny (zgodnie z art. 9 dyrektywy). Niedyskryminacyjny charakter procedury udzielania 
pozwoleń można uznać za zgodny z art. 15 karty, w którym gwarantuje się obywatelom Unii 
Europejskiej prawo do szukania zatrudnienia, do pracy, do prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz do świadczenia usług w każdym państwie członkowskim. Komisja jest 
zdania, że taka procedura przyznawania pozwoleń nie narusza innych praw ustanowionych w 
karcie.

Wnioski

Wdrożenie dyrektywy usługowej powinno zwiększyć przejrzystość i zapewnić równe szanse 
w zakresie dostępu do rynku lokalnego, co będzie korzystne dla usługodawców. Komisja jest 
zdania, że te korzyści można osiągnąć bez uszczerbku dla celów z zakresu polityki 
społecznej. To do państw członkowskich należy uwzględnienie ich w kryteriach wyboru. 
Podsumowując, Komisja nie przewiduje złożenia wniosku dotyczącego przeglądu dyrektywy 
usługowej w odniesieniu do kwestii handlarzy ulicznych.

                                               
1 Zob. punkt 62 preambuły do dyrektywy usługowej.


