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Európai Számvevőszék: „Az Európai Bizottságnak 
határozottabban kell fellépnie’’ a szolgáltatási irányelv kapcsán 

Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett jelentése szerint az Európai Bizottságnak 
határozottabban kell fellépnie az uniós vállalkozások és fogyasztók támogatása érdekében, 
akik továbbra sem tudnak határokon átnyúló szolgáltatásokat olyan könnyen igénybe venni, 
illetve nyújtani, amennyire kellene. Míg az áruk egységes piaca jól fejlettnek mondható, a 
szolgáltatások piacáról széles körben ismert, hogy még nem tudja kihasználni teljes 
potenciálját. A szolgáltatási irányelvnek növelnie kellett volna az átláthatóságot és meg kellett 
volna könnyítenie a vállalkozások és a fogyasztók számára a szolgáltatások igénybevételét és 
nyújtását. Néhány évvel a végrehajtás határideje után azonban ennek még mindig vannak 
akadályai. 

Az uniós GDP mintegy 46%-át kitevő tevékenységekre vonatkozó szolgáltatási irányelvnek fel kellett volna 
számolnia a szolgáltatások határon átnyúló kereskedelme előtt álló akadályokat. Az irányelv átültetésének 
határideje 2009 volt, de a Bizottság 2013-as jelentése szerint Európa e területen továbbra is elmarad a 
kereskedelem teljes liberalizálására vonatkozó ambícióitól. 

„Az Európai Bizottság nem tartja olyan mértékben szem előtt az európai fogyasztók, illetve 
szolgáltatók érdekeit, amennyire kellene” – jelentette ki Neven Mates, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag. „Vonakodik jogi eljárások megindításától, részben a hosszadalmas bírósági 
eljárás miatt, de azért is, mert nem bízik meg teljes mértékben a jogszabályi háttérben’’. 

A számvevők hét tagállamot kerestek fel: Portugáliát, Hollandiát, Franciaországot, az Egyesült 
Királyságot, Ausztriát, Németországot és Szlovákiát. A következőket állapították meg: 

• A Bizottság támogatta és figyelemmel kísérte az irányelv tagállami jogszabályba történő 
átültetését, a legtöbb tagállam azonban az átültetést a hároméves határidő ellenére sem 
végezte el időben. 

• A kölcsönös értékelő eljárás és a teljesítmény-ellenőrzések kimutatták, hogy jelentős 
számú akadály továbbra is megmaradt. A Bizottság ezért újabb jogalkotási javaslatokat 
nyújtott be, azonban az eredményeket jobban is felhasználhatta volna. 

• Az országspecifikus ajánlások korlátozott sikert értek el. 
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• A Bizottság és a tagállamok nem kezdték meg a statisztikai adatok összeállítását az 
irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatások kereskedelméről. 

• Az egyablakos rendszerek felállítása késedelmet szenvedett, és ezek minősége 
tagállamonként változó volt. Az ezekkel kapcsolatos információkat továbbra is nehéz volt 
megtalálni, és a vállalkozások kevéssé ismerték őket. 

• Az olyan mechanizmusok, mint például a SOLVIT és az EU Pilot, nem tudták a 
vállalkozások és a szolgáltatások felhasználói által elvárt gyors eredményeket nyújtani. 

• A szolgáltatási irányelvvel kapcsolatos problémák orvoslását célzó EU Pilot eljárások 
során az átláthatóság hiánya akadályozta ezen a területen a közös joggyakorlat 
kialakítását és a közfigyelem felhívását, és szintén ezt eredményezte az, hogy az 
indokolással ellátott véleményeket nem tették közzé a kötelezettségszegési eljárások 
lezárta után. 

• A Bizottság ritkán folyamodott kötelezettségszegési eljáráshoz, és mindössze egy ügyben 
fordult az Európai Bírósághoz. 

A Bizottság által szolgáltatott adatok szerint az irányelvvel kapcsolatos kötelezettségszegési 
esetek átlagos időtartama 19,6 hónap volt. 

A számvevők egy olyan esetről is beszámoltak, amikor a Bizottságnak a probléma azonosítása 
után 16 hónapba telt, hogy elküldje az adminisztratív levelet a tagállamnak, majd további hat 
hónapba, hogy elindítsa az EU Pilot eljárást Egy másik tagállam esetében majdnem 20 hónap telt 
el attól, hogy a panasz beérkezett a Bizottsághoz, addig, amíg elindították az EU Pilot eljárást. 

Ajánlások 

A Számvevőszék véleménye szerint a Bizottságnak határozottabban kellene fellépnie a 
szolgáltatási irányelv érvényesítése érdekében úgy, hogy az olyan tevékenységekből származó 
eredményeket, mint például a kölcsönös értékelések és a teljesítmény-ellenőrzések, felhasználja 
a szabálytalanságok problémájának megoldásához; és – a tagállamokkal együtt – a gazdaságilag 
legjelentősebb problémákat kezeli. 

A szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban alkalmazott EU Pilot eljárások eredményeit 
nyilvánosságra kell hozni. 

Amikor egy probléma felmerül, a Bizottság haladéktalanul indítson EU Pilot esetet, a 
megoldásokról szóló információkat pedig ossza meg. Alapvető fontosságú a kötelezettségszegési 
eljárások időtartamának lerövidítése, a súlyosabb esetekben pedig a Bírósághoz kell fordulni. 

Továbbá a Bizottság már a jogszabályalkotással párhuzamosan készítse el az átültetési 
útmutatókat és gondoskodjék arról, hogy az új jogszabályok hatásának értékeléséhez szükséges 
adatok kérdésével már a jogszabály-alkotási eljárás elején foglalkozzanak. 

A tagállamok tartsák tiszteletben az egyablakos rendszer chartáját úgy, hogy az információkat 
több nyelven elérhetővé teszik, és lehetővé teszik a határon átnyúló szolgáltatásokhoz szükséges 
összes adminisztratív lépés elvégzését. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

„A Bizottság gondoskodik-e a szolgáltatási irányelv eredményes alkalmazásáról?” című 
5/2016. sz. különjelentés elérhető az Unió 23 nyelvén. 

 


