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Id-Direttiva dwar is-Servizzi: "Il-Kummissjoni Ewropea trid tkun 
aktar awdaċi", jgħidu l-Awdituri tal-UE 

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tkun aktar awdaċi fl-appoġġ tagħha għan-negozji u l-
konsumaturi tal-UE, li għadhom ma jistgħux jixtru jew ibigħu servizzi b'mod transkonfinali 
daqshekk faċilment daqs kemm għandu jkun, skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri.  Filwaqt li s-suq uniku għall-merkanzija huwa żviluppat tajjeb, huwa rikonoxxut 
b'mod wiesa' li s-suq tas-servizzi ma kisibx il-potenzjal sħiħ tiegħu. Id-Direttiva dwar is-Servizzi 
kellha żżid it-trasparenza u tagħmilha aktar faċli biex negozji u konsumaturi jixtru u jbiegħu. 
Iżda xi snin wara d-data ta' skadenza għall-implimentazzjoni, għad fadal l-ostakli. 

Id-Direttiva dwar is-Servizzi tkopri attivitajiet li jikkontribwixxu għal madwar 46 % tal-PDG tal-UE u kellha telimina 
l-ostakli għall-kummerċ transkonfinali fis-servizzi. Id-data ta' skadenza għat-traspożizzjoni tad-Direttiva ġiet 
stabbilita għall-2009, iżda skont rapport tal-Kummissjoni mill-2013, l-Ewropa għadha ma kisbitx l-ambizzjonijiet 
tagħha għal-liberalizzazzjoni sħiħa tal-kummerċ f'dan il-qasam. 

"Il-Kummissjoni Ewropea mhijiex qed tieħu ħsieb l-interessi tal-konsumaturi u tal-fornituri ta' 
servizzi fl-Ewropa daqskemm imissha tagħmel,” qal Neven Mates, il-Membru tal-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Hija qiegħda toqgħod lura milli tagħti bidu għal 
proċedimenti legali, sa ċertu punt minħabba t-tul tal-proċedura ġudizzjarja, iżda wkoll minħabba 
nuqqas ta' fiduċja fil-leġiżlazzjoni". 

L-awdituri żaru seba' Stati Membri: il-Portugall, il-Pajjiżi l-Baxxi, Franza, ir-Renju Unit, l-Awstrija, 
il-Ġermanja u s-Slovakkja. Huma sabu li: 

• Il-Kummissjoni kienet assistiet u mmonitorjat it-traspożizzjoni tad-Direttiva fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali, iżda l-biċċa l-kbira mill-Istati Membri ma kinux ittrasponewha fil-
ħin, minkejja l-iskadenza ta' "tliet snin" 

• L-eżerċizzju ta' evalwazzjonijiet reċiproċi u l-kontrolli tal-prestazzjoni kienu wrew li għadu 
jippersisti għadd sinifikanti ta' ostakli. Dan kien wassal għal aktar proposti leġiżlattivi, iżda 
l-Kummssjoni setgħet użat ir-riżultati aħjar 

• Ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi kellhom suċċess limitat 
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• Il-Kummissjoni u l-Istati Membri kienu għadhom ma bdewx jikkompilaw statistika dwar il-
kummerċ fis-servizzi koperti bid-Direttiva 

• Kien hemm dewmien fl-istabbiliment ta' Punti ta' Kuntatt Waħdieni u dawn kienu jvarjaw 
fil-kwalità fost l-Istati Membri. Kien għadu diffiċli biex tinstab informazzjoni u l-għarfien 
kummerċjali kien għadu baxx 

• Miżuri bħal SOLVIT u EU Pilot ma pprovdewx ir-riżultati rapidi meħtieġa min-negozji u r-
riċevituri ta' servizzi 

• In-nuqqas ta' trasparenza fil-proċeduri ta' EU Pilot għall-indirizzar ta' kwistjonijiet tad-
Direttiva dwar is-Servizzi ma għinx biex jiġu stabbiliti prattika legali komuni u għarfien 
pubbliku f'dan il-qasam, kif ma għinitx ukoll il-prattika li l-opinjonijiet motivati ma jiġux 
ippubblikati wara l-ikkompletar tal-proċeduri ta' ksur 

• Il-Kummissjoni ftit li xejn użat il-proċeduri ta' ksur u kienet irriferiet każ wieħed biss 
quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 

Skont id-data pprovduta mill-Kummissjoni, id-durata medja tal-każijiet ta' ksur relatati mad-
Direttiva kienet ta' 19.6 xhur. 

F'każ partikolari, jgħidu l-awdituri, il-Kummissjoni damet 16-il xahar biex bagħtet l-ittra 
amministrattiva lill-Istat Membru wara li identifikat il-problema, u damet 6 xhur oħra biex nediet 
il-każ ta' EU Pilot. Fi Stat Membru ieħor, il-Kummissjoni damet kważi 20 xahar minn meta rċeviet 
l-ilment sakemm bdiet il-proċedura ta' EU Pilot. 

Rakkomandazzjonijiet 

L-awdituri jgħidu li l-Kummissjoni għandha tkun aktar awdaċi fl-infurzar tad-Direttiva dwar is-
Servizzi billi tagħti segwitu għar-riżultati minn eżerċizzji bħall-evalwazzjoni reċiproka u l-kontrolli 
ta' prestazzjoni sabiex tirriżolvi n-nuqqas ta' konformità u, flimkien mal-Istati Membri, tindirizza l-
kwistjonijiet li huma l-aktar sinifikanti ekonomikament. 

Ir-riżultati tal-proċeduri ta' EU Pilot li jiġu applikati għad-Direttiva dwar is-Servizzi għandhom isiru 
disponibbli għall-pubbliku. 

Il-Kummissjoni għandha tibda każijiet ta' EU Pilot malajr kemm jista' jkun wara li tkun ġiet 
identifikata problema, u l-informazzjoni dwar ir-riżoluzzjonijiet għandha tiġi kkomunikata. Huwa 
kruċjali wkoll li jitnaqqas it-tul tal-proċeduri ta' ksur u li kwistjonijiet importanti jiġu riferiti 
quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tabbozza gwida għat-traspożizzjoni b'mod parallel mal-
leġiżlazzjoni, u tiżgura li l-problema tad-data meħtieġa għall-valutazzjoni tal-impatt tiġi indirizzata 
kmieni fil-proċedura leġiżlattiva. 

L-Istati Membri għandhom josservaw il-Karta dwar il-Punti ta' Kuntatt Waħdieni billi jiżguraw li l-
informazzjoni tkun disponibbli f'ħafna lingwi u billi jippermettu li l-passi amministrattivi kollha 
meħtieġa għall-forniment ta' servizzi b'mod transkonfinali jiġu kkompletati. 

 

Noti lill-Edituri 

Ir-Rapport Speċjali Nru 5/2016 “Il-Kummissjoni żgurat l-implimentazzjoni effettiva tad-Direttiva 
dwar is-Servizzi?” huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE. 

 


