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Směrnice o službách: „Komise musí postupovat důrazněji“ říkají
auditoři EU
Evropská komise by měla důrazněji podporovat podniky a spotřebitele EU, kteří stále nemohou
poskytovat nebo nakupovat služby přes hranice tak snadno, jak by to mělo být možné, uvádí se
v nové zprávě Evropského účetního dvora. Zatímco jednotný trh pro zboží je dobře rozvinutý,
u trhu se službami se má obecně za to, že stále nedosáhl svého plného potenciálu. Směrnice
o službách měla zvýšit transparentnost a zjednodušit pro podniky a spotřebitele nákup a prodej
služeb. Avšak i několik let po lhůtě pro její provedení ve vnitrostátním právu stále přetrvávají
překážky.
Směrnice o službách se zaměřuje na činnosti, jejichž příspěvek k HDP EU činí 46 %, a měla odstranit překážky
pro přeshraniční obchod se službami. Lhůta pro její provedení ve vnitrostátním právu byla stanovena na rok
2009, avšak podle sdělení Komise z roku 2013 Evropa stále ještě nedostála svým ambicím, pokud jde
o liberalizaci trhu v této oblasti.
„Evropská komise nepečuje o zájmy evropských spotřebitelů nebo poskytovatelů služeb tak dobře,
jak by měla,“ uvedl Neven Mates, člen Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Zdráhá se
přistupovat k soudnímu projednání, dílem kvůli délce soudních řízení, ale také kvůli nedostatečné
důvěře v sílu právních předpisů“.
Auditoři navštívili sedm členských států: Portugalsko, Nizozemsko, Francii, Spojené království,
Rakousko, Německo a Slovensko. Zjistili, že:
•
•
•
•

Komise pomáhala s provedením směrnice ve vnitrostátním právu a sledovala její
provádění, ale většina členských států směrnici neprovedla včas, přestože na to byla
stanovena tříletá lhůta.
Vzájemná hodnocení a kontroly fungování právních předpisů ukázaly, že přetrvává řada
nedostatků. Vedlo to k dalším legislativním návrhům, ale Komise mohla výsledky využít
lépe.
Doporučení pro jednotlivé země měla malou úspěšnost.
Komise a členské státy nezačaly shromažďovat statistické údaje o obchodu se službami,
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•
•
•

•

na které se směrnice vztahuje.
Zřizování jednotných kontaktních míst se zpozdilo a jejich kvalita v jednotlivých členských
státech byla různá. Informace nejsou snadno k nalezení a povědomí mezi podniky je
malé.
Opatření, jako jsou mechanismy SOLVIT a EU Pilot, nepřinesla rychlé výsledky, jak to
požadují podniky a příjemci služeb.
Absence transparentnosti postupů v rámci projektu EU Pilot na řešení záležitostí
spojených se směrnicí o službách má nepříznivý dopad na vývoj obecné právní praxe a na
všeobecné povědomí v této oblasti, stejně jako nezveřejňování odůvodněných stanovisek
po dokončení řízení o nesplnění povinnosti.
Komise uplatňovala řízení o nesplnění povinnosti zřídkakdy a pouze jeden případ předala
Evropskému soudnímu dvoru.

Podle údajů, které poskytla Komise, trvalo řízení o nesplnění povinnosti v souvislosti se směrnicí
v průměru 19,6 měsíců.
Auditoři uvedli, že v případě jedné země trvalo Komisi 16 měsíců, než po zjištění problému zaslala
členskému státu úřední dopis, a dalších 6 měsíců, než zahájila řešení případu v rámci projektu EU
Pilot. V případě jiného členského státu Komisi trvalo zahájit postupy v rámci EU Pilot téměř 20
měsíců od obdržení stížnosti.
Doporučení
Podle auditorů by Komise měla směrnici o službách prosazovat důrazněji a za tímto účelem by
měla sledovat výsledky opatření, jako jsou vzájemná hodnocení a kontroly fungování, aby řešila
případy nesouladu s předpisy, a spolu s členskými státy by se měla zaměřovat na nejdůležitější
hospodářské problémy.
Výsledky postupů v rámci projektu EU Pilot, které se vztahují na směrnici o službách, by se měly
zveřejňovat.
Komise by měla po zjištění problému co nejdříve zahájit postupy v rámci projektu EU Pilot a
informace o rozhodnutích by se měly sdílet. Je také nutné zkrátit délku řízení o nesplnění
povinnosti a závažné případy předávat Soudnímu dvoru.
Komise by dále vedle právních předpisů měla vypracovat pokyny pro provádění předpisů ve
vnitrostátním právu a zajistit, aby se otázka údajů potřebných pro posouzení dopadů nových
právních předpisů řešila už na počátku legislativního procesu.
Členské státy měly respektovat Chartu jednotných kontaktních míst, pokud jde například
o poskytování informací ve více jazycích a umožnění dokončení všech správních kroků nezbytných
k poskytování služeb přes hranice.

Poznámka pro redaktory
Zvláštní zpráva č. 5/2016 „Zajistila Komise účinné provádění směrnice o službách?“ je k dispozici
ve 23 jazycích EU.
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