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Direktiva o storitvah: „Evropska komisija mora biti odločnejša,” 
pravijo revizorji EU 

Evropska komisija bi morala odločneje podpirati podjetja in potrošnike v EU, ki še vedno ne 
morejo kupovati ali prodajati storitev preko meja tako zlahka, kot bi jih morali, je v novem 
poročilu navedlo Evropsko računsko sodišče. Enotni trg blaga je dobro razvit, toda za trg 
storitev na splošno velja, da njegov potencial ni bil v celoti izkoriščen. Direktiva o storitvah naj 
bi povečala preglednost ter podjetjem in potrošnikom olajšala kupovanje in prodajo, vendar so 
ovire nekaj let po roku za izvedbo še vedno prisotne.  

Direktiva o storitvah zajema dejavnosti, ki prispevajo približno 46 % BDP EU, in bi morala odpraviti ovire za 
čezmejno trgovino in storitve. Rok za prenos direktive je bil določen za leto 2009, vendar je Komisija v poročilu iz 
leta 2013 navedla, da Evropa še vedno ni dosegla svojega cilja popolne liberalizacije trgovine na tem področju.  

„Evropska komisija interesov evropskih potrošnikov ali ponudnikov storitev še vedno ne varuje 
tako dobro, kot bi jih morala,” je dejal Neven Mates, član Evropskega računskega sodišča, ki je 
pristojen za poročilo. „Obotavlja si začeti sodne postopke, deloma zaradi njihove dolgotrajnosti, 
deloma pa tudi zaradi pomanjkanja zaupanja v zakonodajo.” 

Revizorji so obiskali sedem držav članic: Portugalsko, Nizozemsko, Francijo, Združeno kraljestvo, 
Avstrijo, Nemčijo in Slovaško. Ugotovili so, da: 

• je Komisija pomagala pri prenosu direktive v nacionalno zakonodajo in prenos spremljala, 
vendar večina držav članic kljub triletnemu roku direktive ni prenesla pravočasno, 

• postopek medsebojnega ocenjevanja in preverjanje uspešnosti sta pokazala, da je še 
vedno prisotnih precej ovir. To je privedlo do nadaljnjih zakonodajnih predlogov, vendar 
bi lahko Komisija bolje uporabila rezultate, 

• priporočila za posamezne države so bila delno uspešna, 
• Komisija in države članice niso začele zbirati statističnih podatkov o trgovini in storitvah, 

ki jih zajema direktiva,  
• pri vzpostavljanju enotnih kontaktnih točk so nastale zamude, kakovost teh točk pa je bila 

med državami članicami različna. Informacije je bilo težko najti in podjetja so slabo 
poznala to področje, 
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• ukrepi, kot sta SOLVIT in EU Pilot, niso zagotovili hitrih rezultatov, ki jih potrebujejo 
podjetja in prejemniki storitev, 

• nepreglednost postopkov EU Pilot za obravnavo zadev, povezanih z direktivo o storitvah, 
ni pripomogla k vzpostavljanju enotne pravne prakse in ozaveščenosti javnosti na tem 
področju, prav tako pa ne praksa, da se po zaključku postopkov o ugotavljanju kršitev ne 
objavijo obrazložena mnenja,  

• Komisija ni veliko uporabljala postopkov za ugotavljanje kršitev in Sodišču Evropske unije 
je predala samo eno zadevo. 

V skladu s podatki, ki jih je zagotovila Komisija, je obravnavanje zadev v zvezi s kršitvami, 
povezanih z direktivo, povprečno trajalo 19,6 meseca. 

V enem primeru, navajajo revizorji, je Komisija po tem, ko je opredelila težavo, potrebovala 
16 mesecev, da je državi članici poslala uradni dopis, in nadaljnjih šest mesecev, da je začela 
obravnavati zadevo v okviru sistema EU Pilot. Za drugo državo članico je Komisija potrebovala 
skoraj 20 mesecev od prejema pritožbe do začetka obravnave zadeve v okviru sistema EU Pilot. 

Priporočila 

Revizorji menijo, da bi morala Komisija odločneje izvrševati direktivo o storitvah z nadaljnjim 
ukrepanjem na podlagi rezultatov dejavnosti, kot so medsebojno ocenjevanje in preverjanja 
uspešnosti, da se odpravijo neskladnosti, ter z obravnavanjem gospodarsko najpomembnejših 
vprašanj skupaj z državami članicami. 

Rezultate postopkov EU Pilot, uporabljenih v zvezi z direktivo o storitvah, bi bilo treba dati na 
voljo javnosti. 

Komisija bi morala začeti obravnavati zadeve v okviru sistema EU Pilot čim prej po tem, ko se 
težava odkrije. Izmenjavati bi bilo treba informacije o rešitvah. Bistveno je tudi skrajšati postopke 
za ugotavljanje kršitev in posredovati pomembn zadev Sodišču Evropske unije. 

Poleg tega bi morala Komisija oblikovati smernice za prenos vzporedno z zakonodajo in 
zagotoviti, da se vprašanje podatkov, potrebnih za oceno učinka, obravnava v zgodnji fazi 
zakonodajnega postopka. 

Države članice bi morale upoštevati Listino o enotnih kontaktnih točkah z objavo informacij v več 
jezikih in omogočanjem izvedbe vseh upravnih postopkov, potrebnih za čezmejno opravljanje 
storitev. 

 

Opombe za urednike 

Posebno poročilo št. 5/2016 – Ali je Komisija zagotovila uspešno izvajanje direktive o storitvah? je 
na voljo v 23 jezikih EU. 

 


