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Servicedirektivet: "Europa-Kommissionen skal være mere 
dristig," siger EU-revisorerne 

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret bør Europa-Kommissionen sætte mere 
ind på at hjælpe EU's virksomheder og borgere, som stadig ikke har så let adgang til at købe og 
sælge tjenesteydelser på tværs af grænserne, som de burde have. Det indre marked for varer 
er velfungerende, men det er almindeligt anerkendt, at det indre marked for tjenesteydelser 
ikke har opfyldt sit fulde potentiale. Servicedirektivet skulle have sikret øget gennemsigtighed 
og gjort det lettere for virksomheder og forbrugere at købe og sælge. Men en årrække efter 
gennemførelsesfristen findes der stadig barrierer.  

Servicedirektivet omfatter aktiviteter, der tegner sig for ca. 46 % af EU's BNP, og direktivet skulle 
have fjernet hindringerne for handel med tjenesteydelser på tværs af grænserne. Fristen for 
inkorporering af direktivet i national ret var udgangen af 2009, men Kommissionen rapporterede 
i 2013, at EU endnu ikke har nået sit mål om fuld handelsliberalisering på dette område.  

"Europa-Kommissionen varetager ikke de europæiske forbrugeres og tjenesteyderes interesser så 
godt, som den burde," siger Neven Mates, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er 
ansvarligt for beretningen. "Den er uvillig til at indlede retssager, dels fordi de tager lang tid at 
gennemføre, dels fordi den ikke har tiltro til lovgivningen." 

Revisorerne besøgte syv medlemsstater: Portugal, Nederlandene, Frankrig, Det Forenede 
Kongerige, Østrig, Tyskland og Slovakiet. De konstaterede følgende: 

• Kommissionen havde støttet og overvåget inkorporeringen af direktivet i national ret, 
men de fleste medlemsstater havde ikke inkorporeret det inden fristen, selv om den var 
på tre år. 

• De gensidige evalueringer og ydelsestjekkene havde vist, at der stadig var et væsentligt 
antal hindringer. Det havde ført til yderligere lovgivningsforslag, men Kommissionen 
kunne have brugt resultaterne bedre. 

• Anvendelsen af landespecifikke henstillinger havde kun givet beskedne resultater. 
• Kommissionen og medlemsstaterne var ikke begyndt at udarbejde statistikker om den 

handel med tjenesteydelser på tværs af grænserne, der er omfattet af direktivet. 
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• Oprettelsen af kvikskranker var blevet forsinket, og deres kvalitet varierede fra 
medlemsstat til medlemsstat. Det var stadig svært at finde oplysninger, og 
virksomhedernes kendskab til kvikskrankerne var stadig ringe. 

• Anvendelsen af foranstaltninger såsom Solvit og EU Pilot havde ikke givet de hurtige 
resultater, som virksomhederne og tjenestemodtagerne ønsker. 

• EU Pilot-procedurerne vedrørende servicedirektivet bidrog ikke til at etablere en fælles 
retspraksis og skabe offentligt kendskab til dette område, fordi de manglede 
gennemsigtighed, og det samme gjaldt praksissen med ikke at offentliggøre de 
begrundede udtalelser efter afslutningen af traktatbrudsprocedurer. 

• Kommissionen havde været tilbageholdende med at indlede traktatbrudsprocedurer og 
kun indbragt én sag for Domstolen. 

Ifølge data fra Kommissionen havde traktatbrudssagerne vedrørende direktivet i gennemsnit 
varet 19,6 måneder. 

Revisorerne siger, at der i forbindelse med én sag gik 16 måneder efter konstateringen af et 
problem, før Kommissionen sendte en administrativ skrivelse til medlemsstaten, og yderligere 
seks måneder, før den indledte en EU Pilot-sag. I en anden medlemsstat gik der næsten 
20 måneder, fra Kommissionen modtog en klage, til den indledte en EU Pilot-sag. 

Anbefalinger 

Revisorerne siger, at Kommissionen bør være mere dristig i forbindelse med håndhævelsen af 
direktivet ved at følge op på resultater fra undersøgelser såsom gensidige evalueringer og 
ydelsestjek med henblik på at bekæmpe manglende overholdelse, og at den sammen med 
medlemsstaterne bør tage fat på de økonomisk vigtigste emner. 

Resultaterne af EU Pilot-procedurer vedrørende servicedirektivet bør gøres offentligt 
tilgængelige. 

Kommissionen bør hurtigst muligt indlede en EU Pilot-sag, når der er identificeret et problem, og 
oplysningerne om de problemer, der løses, bør gøres tilgængelige. Det er også afgørende at 
forkorte traktatbrudsprocedurerne og indbringe vigtige spørgsmål for EU-Domstolen. 

Endvidere bør Kommissionen udarbejde inkorporeringsvejledninger parallelt med lovgivningen 
og sikre, at spørgsmålet om, hvilke data der er nødvendige til vurdering af effekten, behandles 
tidligt i lovgivningsprocessen. 

Medlemsstaterne bør overholde chartret for kvikskranker ved at offentliggøre oplysninger på 
flere sprog og gøre det muligt at afvikle alle de administrative procedurer, der er nødvendige 
med henblik på at levere tjenesteydelser på tværs af grænserne. 

 

Bemærkninger til redaktører 

Særberetning nr. 5/2016 "Har Kommissionen sikret en effektiv gennemførelse af 
servicedirektivet?" foreligger på 23 EU-sprog. 

 


