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Ref.: Petiția nr. 1099/2011, adresată de Francesca Cardenia, de cetățenie italiană, în 
numele vânzătorilor ambulanți din Piemont, privind problemele legate de ocuparea 
forței de muncă care au apărut în urma aplicării Directivei 2006/123/CE privind 
serviciile (așa-numita Directivă Bolkestein)

1. Rezumatul petiției

Petiția semnalează faptul că aplicarea Directivei 2006/123/CE privind liberalizarea serviciilor 
pare să cauze grave probleme economice și de ocupare a forței de muncă în rândul 
vânzătorilor ambulanți din Piemont. O mare parte din acești vânzători au cumpărat licențe 
comerciale la preț ridicat (deseori la prețul de 200 000 de euro) și nu își mai permit să își 
plătească datoriile bancare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Petiționara acuză impactul Directivei privind serviciile1 asupra vânzătorilor ambulanți, în 
special în regiunea Piemont din Italia.

Potrivit petiționarei, intrarea în vigoare a Legii de punere în aplicare a Directivei privind 
serviciile în Italia, în 2005, va avea consecințe economice dramatice asupra vânzătorilor 
ambulanți din regiunea Piemont. Mai exact, din petiție reiese faptul că înaintea intrării în 
vigoare a Directivei privind serviciile, mulți vânzători ambulanți obținuseră autorizații de 
                                               
1 Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, JO L 376/2006.
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comercializare pe durată nedeterminată contra unor costuri foarte ridicate (de exemplu, de 
până la 200 000 de euro, în unele cazuri) și, în consecință, pentru a-și achita aceste autorizații, 
plătesc în continuare creditele bancare pe care le-au contractat. Odată cu transpunerea 
Directivei privind serviciile, operatorii istorici își vor pierde drepturile, care nu au un caracter 
bine definit, riscând astfel să nu își mai poată plăti sumele restante pentru aceste împrumuturi.

Petiționara este de părere că Directiva privind serviciile „acționează direct împotriva 
drepturilor inalienabile ale omului” și, ca urmare, „mulți lucrători își vor pierde locurile de 
muncă în vreme de criză”.

Observațiile Comisiei

Comisia are cunoștință de protestele vânzătorilor ambulanți din Italia și Spania în legătură cu 
punerea în aplicare a Directivei privind serviciile. Acest aspect a făcut deja obiectul unei 
întrebări cu solicitare de răspuns scris la care Comisia a răspuns1. De asemenea, Comisia este 
conștientă de adoptarea de către Parlamentul European a unui raport referitor la o piață a 
comerțului cu amănuntul mai eficientă și mai corectă (2010/2109(INI)) și, mai exact, 
punctul 22 al acestuia, în care Parlamentul European se referă la îngrijorarea exprimată de 
vânzătorii ambulanți care își desfășoară activitatea în zonele publice.

Mai mult decât atât, la finele anului 2011, Comisia a organizat o reuniune informală pe tema 
vânzătorilor ambulanți, la care au participat deputatul în PE Gianluca SUSTA și reprezentanți 
din regiunea Piemont. De asemenea, au fost prezenți la reuniune vânzători ambulanți din 
regiune. Pe baza discuțiilor purtate, se pare că vânzătorii ambulanți istorici din regiunea 
Piemont se tem că își vor pierde autorizațiile și, ca urmare, se vor confrunta cu probleme 
economice.

Pentru a-și exercita activitatea, vânzătorii ambulanți trebuie să ocupe terenuri publice. 
Terenurile publice sunt o resursă limitată, care se află în cantități fixe și care nu pot fi extinse 
semnificativ. Pe durata unui zile lucrătoare, orice porțiune de teren din domeniul public poate 
fi ocupată doar de un singur comerciant odată. Domeniul public, utilizat în contextul 
comerțului ambulant este așadar o resursă naturală limitată. 

În cazurile în care numărul autorizațiilor este limitat din cauza cantității reduse de resurse 
naturale sau a capacității tehnice reduse, statele membre, pe baza articolului 12 din Directiva 
privind serviciile, nu doar că au posibilitatea, ci chiar sunt obligate să acorde autorizații, însă 
numai pentru o durată limitată. Scopul acestei prevederi este să se asigure prestatorilor de 
servicii un acces echitabil și echilibrat la spațiul public. Este de competența statelor membre 
să stabilească numărul de autorizații care pot fi eliberate și durata acestora în funcție de 
spațiul public disponibil.

De remarcat faptul că, pentru a asigura imparțialitatea, transparența și condiții de concurență 
deschisă, acordarea autorizațiilor trebuie să fie rezultatul unei proceduri de selecție specifice. 
După cum se precizează la articolul 12 alineatul (3) din Directiva privind serviciile, procedura 
de selecție poate ține cont, printre altele, de criterii justificate de considerații care țin de 

                                               
1 A se vedea, de exemplu, răspunsurile la întrebările E-3377/10, E-3434/10, E-4488/10, răspunsul comun la seria 
de întrebări E-3918-3941/10 și răspunsul la întrebarea P-6712/11.
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sănătatea publică, obiective de politică socială, sănătatea și siguranța angajaților sau a 
lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă, protecția mediului, conservarea 
patrimoniului cultural, cu condiția ca aceste criterii să se aplice în conformitate cu principiile 
generale ale nediscriminării, necesității și proporționalității care sunt enunțate, referitor la 
condițiile de acordare a autorizațiilor, la articolul 10 din Directiva privind serviciile.

O reînnoire automată a autorizațiilor – precum și orice alt avantaj acordat prestatorilor istorici 
în detrimentul altor persoane potențial interesate în ceea ce privește obținerea accesului la 
aceeași activitate – ar fi în contradicție cu principiul egalității de tratament al prestatorilor de 
servicii. În schimb, durata pentru care se eliberează autorizațiile trebuie să fie în așa fel încât 
să permită prestatorului să își amortizeze costurile de investiții și să realizeze un profit 
echitabil din capitalul investit1.

Referitor la chestiunea legată de o presupusă încălcare a drepturilor fundamentale, Comisia 
precizează faptul că, deși regimul autorizării poate constitui o limitare a libertății de a 
desfășura o activitate comercială (garantată la articolul 16 din Carta drepturilor 
fundamentale), o asemenea limitare poate fi considerată justificată întrucât este 
nediscriminatorie și se bazează pe un motiv de interes general (enunțat la articolul 9 din 
directivă). Caracterul nediscriminatoriu al procedurii de autorizare poate fi considerat a fi în 
conformitate cu articolul 15 din Cartă, care garantează că orice cetățean al Uniunii are 
libertatea de a-și căuta un loc de muncă, de a lucra, de a se stabili sau de a presta servicii în 
orice stat membru. Comisia este de părere că procedura de autorizare în discuție nu încalcă 
niciun alt drept prevăzut în Cartă.

Concluzii

Se preconizează că punerea în aplicare a Directivei privind serviciile va spori transparența și 
va crea condiții de concurență echitabile în materie de acces pe piețele locale, ceea ce va fi în 
avantajul prestatorilor de servicii. Comisia consideră că aceste avantaje pot fi materializate 
fără a afecta negativ obiectivele de politică socială. Este de datoria statelor membre să le ia în 
considerare în cadrul propriilor criterii de selecție. În concluzie, Comisia nu ia în calcul 
posibilitatea de a propune o revizuire a Directivei privind serviciile în legătură cu cazul 
specific al vânzătorilor ambulanți.

                                               
1 A se vedea considerentul 62 din Directiva privind serviciile.


