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Pakalpojumu direktīva: ‘’Eiropas Komisijai jārīkojas drosmīgāk’’, 
uzskata ES revidenti 

Eiropas Komisijai jārīkojas drosmīgāk, atbalstot ES uzņēmumus un patērētājus, kuri joprojām 
nevar nopirkt vai pārdot pakalpojumus pāri robežām tik brīvi kā vajadzētu, secināts Eiropas 
Revīzijas palātas jaunajā ziņojumā. Lai gan vienotais preču tirgus ir labi attīstīts, joprojām ir 
plaši atzīts, ka pakalpojumu tirgus visu savu potenciālu nav sasniedzis. Pakalpojumu direktīvai 
bija jāuzlabo pārredzamība un jāatvieglo uzņēmumiem un patērētājiem pirkšana un pārdošana. 
Tomēr vairākus gadus pēc īstenošanai noteiktā termiņa beigām šķēršļi joprojām ir 
saglabājušies.  

Pakalpojumu direktīva aptver darbības, kas veido aptuveni 46 % no ES IKP, un tai bija jānovērš šķēršļi 
pakalpojumu pārrobežu tirdzniecībā. Direktīvas transponēšanai noteiktais termiņš bija 2009. gads, taču Komisijas 
2013. gada ziņojumā ir teikts, ka Eiropa joprojām atpaliek savu mērķu īstenošanā attiecībā uz tirdzniecības 
pilnīgu liberalizāciju šajā jomā.  

“Eiropas Komisija pietiekami labi neaizstāv Eiropas patērētāju vai pakalpojumu sniedzēju 
intereses,” norādīja par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Neven Mates. 
“Tā nelabprāt uzsāk tiesvedību – daļēji tiesvedības procedūras ilguma dēļ, bet arī tāpēc, ka tā 
neuzticas tiesību aktiem”. 

Revidenti apmeklēja septiņas dalībvalstis: Portugāli, Nīderlandi, Franciju, Apvienoto Karalisti, 
Austriju, Vāciju un Slovākiju. Viņi konstatēja, ka 

• Komisija bija palīdzējusi Direktīvas transponēšanā valstu tiesību aktos un uzraudzījusi šo 
procesu, bet, neskatoties uz trīs gadu termiņu, lielākā daļa dalībvalstu to nebija savlaicīgi 
transponējušas, 

• savstarpējā izvērtēšana un veiktspējas pārbaudes parādīja, ka ir palikuši vēl daudzi šķēršļi. 
Tā rezultātā tika sagatavoti turpmāki tiesību aktu priekšlikumi, bet Komisija varēja labāk 
izmantot rezultātus, 

• konkrētai valstij adresētu ieteikumu panākumi bija ierobežoti, 
• Komisija un dalībvalstis nebija sākušas apkopot statistiku par Direktīvas aptverto 

pakalpojumu tirdzniecību,  
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• vienoto kontaktpunktu izveide kavējās, un to kvalitāte dažādās dalībvalstīs bija atšķirīga. 
Informāciju joprojām bija grūti atrast, un uzņēmumu informētības līmenis saglabājās 
zems, 

• tādi mehānismi kā SOLVIT un EU Pilot nesniedza ātrus rezultātus, kas vajadzīgi 
uzņēmumiem un pakalpojumu saņēmējiem, 

• pārredzamības trūkums EU Pilot procedūrās, kas bija paredzētas ar Pakalpojumu 
direktīvu saistīto problēmu risināšanai, neveicināja vispārējas tiesu prakses izveidi un 
sabiedrības informētību šajā jomā, tas pats attiecas arī uz argumentētu atzinumu 
nepublicēšanu pēc pārkāpuma procedūru pabeigšanas,  

• Komisija piesardzīgi izmantoja pārkāpuma procedūru un tikai vienu lietu nodeva Eiropas 
Savienības Tiesai. 

Saskaņā ar Komisijas sniegtajiem datiem ar Direktīvu saistīto pārkāpumu lietu vidējais risināšanas 
ilgums bija 19,6 mēneši. 

Revidenti atzīmē, ka vienā gadījumā Komisijai bija vajadzīgi 16 mēneši, lai nosūtītu administratīvo 
vēstuli dalībvalstij, un vēl seši mēneši, lai uzsāktu EU Pilot lietu. Citā dalībvalstī Komisijai bija 
vajadzīgi gandrīz 20 mēneši no sūdzības saņemšanas, lai uzsāktu EU Pilot procedūru. 

Ieteikumi 

Revidenti uzskata, ka Komisijai jārīkojas drosmīgāk, lai nodrošinātu Pakalpojumu direktīvas izpildi, 
sekojot līdzi tādu pasākumu rezultātiem kā savstarpēja izvērtēšana un veiktspējas pārbaudes, lai 
novērstu neatbilstību, kā arī kopā ar dalībvalstīm risinot ekonomikai svarīgākos jautājumus. 

Pakalpojumu direktīvai piemēroto EU Pilot procedūru rezultāti jādara publiski pieejami. 

Komisijai jāuzsāk EU Pilot lietas, cik vien ātri iespējams, tiklīdz ir konstatēta problēma, un 
jānodrošina pieeja informācijai par problēmas atrisināšanu. Ir būtiski svarīgi arī samazināt 
pārkāpuma procedūru ilgumu un svarīgus jautājumus nodot Eiropas Savienības Tiesai. 

Turklāt Komisijai paralēli tiesību aktiem jāizstrādā transponēšanas norādījumi un jānodrošina, ka 
jautājums par datiem, kas vajadzīgi ietekmes novērtēšanai, tiek aplūkots likumdošanas 
procedūras sākumā. 

Dalībvalstīm jāievēro Vienoto kontaktpunktu harta, nodrošinot informācijas pieejamību vairākās 
valodās un ļaujot pabeigt visus administratīvos pasākumus, kas vajadzīgi pakalpojumu sniegšanai 
pāri robežām. 

 

Piezīmes izdevējiem 

Īpašais ziņojums Nr. 5/2016 “Vai Komisija ir nodrošinājusi Pakalpojumu direktīvas efektīvu 
īstenošanu” ir pieejams 23 ES valodās. 

 


