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Директива за услугите — одиторите на ЕС призовават 
Европейската комисия „да действа по-смело“ 

Според нов доклад на Европейската сметна палата, Европейската комисия следва да 
предприеме по-смели действия в подкрепа на бизнеса и потребителите в ЕС, които все 
още срещат затруднения при закупуването или предоставянето на услуги през граница. 
Въпреки че единният пазар на стоки е добре развит, широко признато е, че пазарът на 
услуги все още не е достигнал пълния си потенциал. Директивата за услугите следва да 
повиши прозрачността и да улесни бизнеса и потребителите при закупуването 
и предоставянето на услуги. Няколко години след изтичане на крайния срок за 
изпълнението ѝ обаче продължават да съществуват бариери.  

Директивата за услугите обхваща дейности, които представляват около 46 % от БВП на ЕС, и има за цел 
премахването на препятствията пред трансграничната търговия на услуги. Определеният краен срок за 
транспониране на Директивата е 2009 г., но според изготвения от Комисията доклад от 2013 г. Европа все 
още не може да изпълни своите амбиции за пълно либерализиране на търговията в тази област.  

„Европейската комисия не се грижи достатъчно добре за интересите на 
потребителите и доставчиците на услуги в Европа “, заяви Neven Mates — членът на 
ЕСП, отговарящ за изготвянето на доклада. „Комисията проявява нежелание да 
предприема съдебни производства, което се дължи отчасти на продължителността на 
процедурата, но също и на липсата на увереност в силата на законодателството.“ 

Одиторите посетиха седем държави членки — Португалия, Нидерландия, Франция, 
Обединеното кралство, Австрия, Германия и Словакия. Те констатираха, че: 

• Комисията е подпомогнала и е наблюдавала транспонирането на Директивата 
в националното законодателство, но повечето държави членки не са извършили 
транспонирането навреме въпреки срока от три години. 

• Процедурата на взаимна оценка и проверките на ефикасността показват, че 
значителен брой пречки продължават да съществуват. Това е довело до изготвянето 
на още законодателни предложения, но Комисията е следвало да използва 
резултатите по-добре. 

• Специфичните за всяка държава препоръки имат ограничен успех. 
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• Комисията и държавите членки все още не са започнали да компилират 
статистически данни за услугите, обхванати от Директивата.  

• Създаването на единични звена за контакт е закъсняло, а тяхното качество 
в различните държави членки варира. Намирането на информация все още е 
затруднено, а информираността на бизнеса остава ниска. 

• Мерките като SOLVIT и „Пилот-ЕС“ не постигат бързите резултати, които са 
необходими на бизнеса и на ползвателите на услуги. 

• Липсата на прозрачност при процедурите на „Пилот-ЕС“ за преодоляване на 
проблеми, свързани с Директивата за услугите, пречи на установяването на обща 
правна практика и обществена осведоменост в тази област, също както и практиката 
да не се публикуват мотивираните становища след приключване на производствата 
за установяване на неизпълнение на задълженията.  

• Комисията рядко използва производства за установяване на неизпълнение на 
задължения и е сезирала Съда на ЕС само по един случай. 

Според данните, предоставени от Комисията, средната продължителност на работата по 
случаите на неизпълнение на задължения, свързани с Директивата, е 19,6 месеца. 

Одиторите посочват случай, при който на Комисията са били необходими 16 месеца след 
установяване на проблема, за да изпрати административно писмо до държавата членка, 
и още шест месеца, за да стартира случая по „Пилот ЕС“. При друга държава членка 
Комисията е имала нужда от почти 20 месеца от момента на получаване на жалбата до 
започването на работа по случай по „Пилот ЕС“. 

Препоръки 

Одиторите заявяват, че Комисията следва да предприеме по-смели действия за налагане на 
изпълнението на Директивата за услугите, като проследява резултатите от проверките, като 
например взаимните оценки и проверките на изпълнението, за да отстранява случаите на 
неспазване на правилата, и съвместно с държавите членки да предприема действия за 
преодоляване на най-значимите в икономически план проблеми. 

Резултатите от процедурите по „Пилот ЕС“, свързани с Директивата за услугите, следва да 
бъдат публично оповестявани. 

Комисията следва да стартира случаите по платформата „Пилот-ЕС“ възможно най-скоро 
след установяването на проблем, а информацията относно разрешаването на проблемите 
следва да бъде споделяна. От изключителна важност също така е да се съкрати 
продължителността на процедурите за установяване на нарушение, а за важните случаи на 
неизпълнение да бъде сезиран Съдът на ЕС. 

Освен това Комисията следва да изготви указания за транспониране паралелно със 
законодателството и да следи за преодоляването на проблема с данните, необходими за 
оценка на въздействието на новото законодателство, на един ранен етап на 
законодателната процедура. 

Държавите членки следва да спазват Хартата на единичните звена за контакт, като 
предоставят информация на няколко езика и като позволяват изпълнение на всички 
административни стъпки, необходими за трансгранично предоставяне на услуги. 



BG 

 
 
 

 

3 

Бележки към издателите 

Специален доклад № 5/2016 „Осигурила ли е Комисията ефективно изпълнение на 
Директивата за услугите?“ е публикуван на 23 официални езика на ЕС. 

 


