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Paslaugų direktyva – „Europos Komisija turi būti ryžtingesnė“, 
teigia ES auditoriai  

Remiantis nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, Europos Komisija turi būti ryžtingesnė 
rūpindamasi ES įmonėmis ir vartotojais, kurie vis dar negali pirkti arba parduoti paslaugų taip 
lengvai, kaip turėtų.  Palyginus su bendrąja prekių rinka, kuri yra gerai išsivysčiusi, vis dar yra 
plačiai pripažįstama, jog paslaugų rinka neišnaudojo visų savo galimybių. Paslaugų direktyva 
turėjo padidinti skaidrumą bei supaprastinti pirkimą ir pardavimą verslui ir vartotojams. Tačiau 
nuo įgyvendinimo termino praėjus keleriems metams, kliūčių vis dar išlieka.  

Paslaugų direktyva apima veiklą, kuri prisideda prie maždaug 46 % ES BVP sukūrimo, ir turėjo panaikinti kliūtis 
tarptautinei prekybai paslaugomis. Šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminas buvo nustatytas 2009 
m., tačiau remiantis 2013 m. Komisijos ataskaita, šioje srityje Europai vis dar nepavyksta visiškai liberalizuoti 
prekybos.  

„Europos Komisija nesirūpina Europos vartotojų ir paslaugų teikėjų interesais taip, kaip turėtų, – 
pasakė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Neven Mates. – Komisija nenori 
pradėti teisinių procedūrų, iš dalies dėl teismo procedūros trukmės, bet ir dėl to, kad ji 
nepakankamai pasitiki teisės aktais.“ 

Auditoriai lankėsi septyniose valstybėse narėse: Portugalijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, 
Jungtinėje Karalystėje, Austrijoje, Vokietijoje ir Slovakijoje. Jie nustatė, kad: 

• Komisija padėjo perkelti Direktyvą į nacionalinę teisę ir stebėjo šį procesą, bet nepaisant 
„trejų metų“ termino, dauguma valstybių narių jos neperkėlė laiku 

• Tarpusavio vertinimo procedūra ir veiksmingumo patikrinimai parodė, kad išliko 
reikšmingas kliūčių skaičius Tuo remiantis buvo pateikti tolesni teisėkūros pasiūlymai, 
tačiau Komisija rezultatus galėjo panaudoti geriau 

• Konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos neturėjo didelio pasisekimo 
• Komisija ir valstybės narės nepradėjo rinkti statistinių duomenų apie prekybą 

paslaugomis, kurioms taikoma Direktyva  
• Valstybėse narėse vėlavo vienų bendrų kontaktinių centrų steigimas ir jų kokybė buvo 

http://www.eca.europa.eu/�


 

 

2 

labai įvairi. Informaciją vis tiek buvo sudėtinga gauti ir įmonių informuotumo lygis išliko 
žemas 

• Tokios priemonės, kaip SOLVIT ir „EU Pilot“, nedavė tokių greitų rezultatų, kokių reikia 
įmonėms ir paslaugų gavėjams 

• Nepakankamas „EU Pilot“ procedūrų, skirtų spręsti Paslaugų direktyvos klausimus, 
skaidrumas nebuvo palankus veiksnys plėtojant bendrąją teisės praktiką ir gerinant 
visuomenės žinias šioje srityje. Tai taip pat pasakytina apie praktiką neskelbti pagrįstų 
nuomonių užbaigus pažeidimo procedūras 

• Komisija retai naudojosi pažeidimo procedūromis ir tik vieną atvejį perdavė nagrinėti 
Europos Teisingumo Teismui 

Remiantis Komisijos pateiktais duomenimis, su Direktyva susijusių pažeidimo procedūrų vidutinė 
trukmė buvo 19,6 mėnesio. 

Auditoriai nurodo, kad vienu atveju nuo problemos nustatymo Komisijai prireikė 16 mėnesių 
nusiųsti administracinį raštą valstybei narei ir dar šešių mėnesių pradėti „EU Pilot“ bylą. Kitos 
valstybės narės atveju Komisijai prireikė beveik 20 mėnesių nuo skundo gavimo dienos iki „EU 
Pilot“ pradžios. 

Rekomendacijos 

Auditoriai teigia, kad Komisija turėtų ryžtingiau užtikrinti Paslaugų direktyvos vykdymą 
stebėdama, kaip atsižvelgiama į tokių procedūrų, kaip tarpusavio vertinimas ir veiksmingumo 
patikrinimai, rezultatus siekiant išspręsti neatitikties problemas ir, kartu su valstybėmis narėmis, 
spręsdama ekonomiškai reikšmingus klausimus. 

Paslaugų direktyvai taikomų „EU Pilot“ procedūrų rezultatai turėtų būti skelbiami viešai. 

Komisija turėtų pradėti „EU Pilot“ bylas kiek įmanoma greičiau po to, kai nustatoma problema, ir 
turėtų būti dalinamasi su sprendimais susijusia informacija. Taip pat labai svarbu sumažinti 
pažeidimo procedūrų trukmę ir svarbius klausimus perduoti nagrinėti Teisingumo Teismui. 

Be to, Komisija turėtų parengti kartu su teisės aktų projektu perkėlimo į nacionalinę teisę gaires ir 
užtikrinti, kad duomenų, reikalingų vertinant poveikį, klausimas būtų sprendžiamas ankstyvame 
teisėkūros procedūros etape. 

Valstybės narės turėtų laikytis kontaktinių centrų chartijos skelbdamos informaciją daugeliu kalbų 
ir sudarydamos galimybę atlikti visus administracinius veiksmus, kurie yra būtini siekiant teikti 
paslaugas kitose šalyse. 

 

Pastabos leidėjams 

Specialioji ataskaita Nr. 5/2016 „Ar Komisija užtikrino veiksmingą Paslaugų direktyvos 
įgyvendinimą?“ skelbiama 23 ES kalbomis. 

 


