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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Projekt dyrektywy dotyczącej usług na Rynku Wewnętrznym wpisuje się w proces reform 
gospodarczych rozpoczęty na szczycie Rady Europejskiej w Lizbonie i mający na celu
stworzenie z Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy 
na świecie w perspektywie roku 2010.

Celem tej dyrektywy jest stworzenie prawdziwego rynku wewnętrznego usług. Przewiduje 
ona ustanowienie ram prawnych znoszących przeszkody ograniczające swobodę 
przedsiębiorczości usługodawców oraz swobodny przepływ usług między Państwami 
Członkowskimi.

O ile możemy się jedynie zgadzać z zasadą takiego brzmienia tekstu, a zwłaszcza z celem 
uproszczenia procedur administracyjnych, poprzez wprowadzenie pojedynczej instytucji dla 
usługodawcy, to należy przypomnieć, że Unia Europejska jest czymś więcej niż rynkiem, 
więcej niż mapą geograficzną, że posiada swoją historię i kulturę, a kultura nie stanowi 
towaru na sprzedaż. 

Należy zatem wziąć pod uwagę specyfikę niektórych usług, zwłaszcza usług kulturalnych i 
audiowizualnych, które stanowią część gospodarki i kultury. 
Są one w istocie nośnikami tożsamości i wartości, i w tym sensie nie mogą być traktowane 
jak pozostałe dobra konsumpcyjne czy usługi rynkowe. 

Przypomnijmy, że to Państwa Członkowskie posiadają kompetencje w zakresie kultury, 
natomiast Unia Europejska posiada jedynie uprawnienia uzupełniające. Ta zasada 
pomocniczości jest więc motorem wszystkich działań Wspólnoty w tym sektorze.

Wydaje się oczywistym, że projekt obejmujący tak różnorodne sektory jak gry losowe i usługi 
audiowizualne, rodzi w sposób nieuchronny problemy nie tylko dla ustawodawcy i opinii 
publicznej, lecz także dla poszczególnych zainteresowanych kategorii zawodowych.

Przesłuchania poszczególnych ekspertów i specjalistów branżowych stworzyły zresztą więcej 
pytań w sprawie stosowania dyrektywy, aniżeli przyniosły na nie odpowiedzi, stąd powstałe 
ogólne poczucie niepokoju.

W tym miejscu należy stwierdzić, że projekt dyrektywy nie ma zastosowania w dziedzinie 
edukacji narodowej, i podkreślić, że nie stosuje się on również do pomocy przyznawanej 
przez Państwa Członkowskie na rzecz kultury i sportu.

Zróżnicowanie kulturowe i pluralizm mediów stanowią elementy składowe europejskiego 
modelu uznawanego przez Unię. Włączenie usług w dziedzinie kultury i usług 
audiowizualnych w zakres zastosowania dyrektywy może więc powodować hamowanie 
zaangażowania Wspólnoty i Państw Członkowskich na rzecz tego zróżnicowania. Usługi te, 
przyczyniające się do kształtowania opinii publicznej i tworzenia tożsamości kulturowej 
poszczególnych Państw Członkowskich, uzasadniają utrzymanie krajowych ram prawnych. 

Poza tym usługi audiowizualne stanowią przedmiot podejścia sektorowego na poziomie 



PE 353.526v03-00 4/20 AD\565137PL.doc

PL

Wspólnoty poprzez dyrektywę Telewizja bez granic (dyrektywa 89/552 zmieniona dyrektywą 
97/36/WE).

Dyrektywa Telewizja bez granic odpowiada już celom wyznaczonym w dyrektywie w 
sprawie Usług, to znaczy gwarantuje swobodę świadczenia usług telewizyjnych na rynku 
wewnętrznym, uznając pierwszeństwo ustawodawstwa Państwa Członkowskiego jako kraju 
pochodzenia, co wyklucza ustawodawstwo kraju przeznaczenia. Owa Zasada Kraju 
Pochodzenia ma przy tym zastosowanie w ramach tej dyrektywy jedynie do niektórych 
koordynowanych dziedzin i przewiduje znaczne środki kompensacyjne (przede wszystkim 
możliwość ustanowienia przez Państwa Członkowskie limitów w zakresie produkcji i 
nadawania).

Z pewnością dyrektywa Telewizja bez granic nie obejmuje i nie koordynuje wszystkiego. 
Niemniej jednak pierwszeństwo powinno być w sposób oczywisty przyznane podejściu 
sektorowemu, które lepiej odpowiada grupie zawodowej usług audiowizualnych. Ponowne 
przeanalizowanie dyrektywy Telewizja bez granic oraz dyrektywy w sprawie prawa 
autorskiego w zakresie telewizji satelitarnej i kablowej jest okazją do sprawdzenia czy istnieją 
ewentualne ograniczenia w rozwoju rynku wewnętrznego w sektorze audiowizualnym.

Aktualna wersja dyrektywy dotyczącej usług nie odpowiada wymogom związanym ze 
specyfiką kulturową, i nie uznaje w wystarczającym stopniu kompetencji Państw 
Członkowskich tam, gdzie Unia posiada jedynie kompetencję uzupełniającą.
Wobec powyższych pytań i wątpliwości, należy wnioskować o wyłączenie usług 
audiowizualnych z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy, w szczególności usług 
telewizyjnych, usług radiowych, usług kinowych, jak również usług prasowych. Zastosowanie 
omawianego tekstu do wspomnianych usług doprowadziłoby nas do rozumowania czysto 
ekonomicznego, w którym wymogi rynku górowałyby nad zasadami pluralizmu mediów i 
różnorodności kulturowej, których Unia Europejska broni w projekcie Międzynarodowej 
Konwencji o Różnorodności Kulturowej, negocjowanym obecnie z UNESCO.
Traktat ustanawiający Konstytucję Europejską również wspomina i uznaje ów cel.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1a (nowy)

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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(1a) Ze względu na swoją specyfikę sektor 
audiowizualny powinien zostać wyłączony z 
zakresu obowiązywania niniejszej 
dyrektywy; szczególne przepisy dla tego 
sektora ustanowiono w dyrektywie 
89/552/EWG1. Analogicznie wyłączeniu 
powinny również podlegać usługi radiowe i 
społeczeństwa informacyjnego, 
uregulowane w dyrektywach 95/46/WE2 i 
97/66/WE3. Powyższe usługi powinny, w 
ramach rewizji dyrektywy 89/552/EWG 
zostać włączone do jej zakresu.
–––––––––––––––––
(1) Dyrektywa Rady 89/552/EWG z dnia 3 
października 1989 r. w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich, dotyczących wykonywania 
telewizyjnej działalności transmisyjnej 
(Dz.U. L 298 z 17.10.1989, str.23). 
Dyrektywa zmieniona dyrektywą 97/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 
202 z 30.7.1997, str. 60). 
(2) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 24 października 
1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zakresie przetwarzania danych 
osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31). 

(3) Dyrektywa 97/66/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 
1997 r. dotycząca przetwarzania danych 
osobowych oraz ochrony prywatności w 
sektorze telekomunikacyjnym (Dz.U. L 24, z 
30.1.1998, str. 1).

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 3

3) Podczas gdy sektor usług stanowi siłę 
napędową wzrostu gospodarczego i 
zapewnia 70% PKB oraz miejsca pracy w 
większości Państw Członkowskich, 

3) Podczas gdy sektor usług stanowi siłę 
napędową wzrostu gospodarczego i 
zapewnia 70% PKB oraz miejsca pracy w 
większości Państw Członkowskich, sektory 
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powyższy podział rynku wewnętrznego ma 
negatywny wpływ na całość gospodarki 
europejskiej, w szczególności na 
konkurencyjność MŚP, ograniczając dostęp 
konsumentów do większego wyboru usług i 
do konkurencyjnych cen. Parlament 
Europejski i Rada podkreśliły, że usunięcie 
ograniczeń prawnych w tworzeniu 
prawdziwego rynku wewnętrznego stanowi 
priorytet w realizacji celu, wyznaczonego 
przez szczyt Rady Europejskiej w Lizbonie, 
stworzenia z Unii Europejskiej najbardziej 
konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki 
opartej na wiedzy na świecie w okresie do 
2010 roku. Zniesienie tych ograniczeń 
stanowi niezbędny etap na drodze do 
ponownego ożywienia europejskiej 
gospodarki, zwłaszcza w zakresie 
zatrudnienia i inwestycji.

kultury, edukacji i mediów reprezentują, w 
zakresie tworzenia bogactwa i miejsc pracy, 
ważną część europejskiego modelu 
społecznego, a ich specyfika powinna być 
utrzymana.
Taki podział rynku wewnętrznego ma 
negatywny wpływ na całość gospodarki 
europejskiej, w szczególności na 
konkurencyjność MŚP, ograniczając dostęp 
konsumentów do większego wyboru usług i 
do konkurencyjnych cen. Wyzwaniem jest 
nie tylko osiągnięcie konkurencyjnych cen, 
lecz również doprowadzenie do sytuacji, w 
której te ceny odpowiadałyby wysokim 
europejskim standardom jakości. Przy 
braku powyższego, dumping gospodarczy 
może doprowadzić do dumpingu społeczno-
kulturalnego.
Parlament Europejski i Rada podkreśliły, że 
usunięcie ograniczeń prawnych w tworzeniu 
prawdziwego rynku wewnętrznego stanowi 
priorytet w realizacji celu, wyznaczonego 
przez szczyt Rady Europejskiej w Lizbonie, 
stworzenia z Unii Europejskiej najbardziej 
konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki 
opartej na wiedzy na świecie w okresie do 
2010 roku. Zniesienie tych ograniczeń 
stanowi niezbędny etap na drodze do 
ponownego ożywienia europejskiej 
gospodarki, zwłaszcza w zakresie 
zatrudnienia i inwestycji.

Uzasadnienie

Należy przypomnieć znaczenie usług związanych z kulturą, edukacją i działalnością mediów.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 6

6) Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
ramy prawne, które służą szerokiemu 
wachlarzowi usług, uwzględniając specyfikę 
każdego rodzaju działalności lub zawodu 
oraz ich systemu uregulowań prawnych. 
Powyższe ramy prawne opierają się na 

6) Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
ramy prawne, które służą szerokiemu 
wachlarzowi usług, uwzględniając specyfikę 
każdego rodzaju działalności lub zawodu 
oraz ich systemu uregulowań prawnych. W 
tym sensie, usługi i produkty z zakresu 
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dynamicznym i selektywnym podejściu 
polegającym w pierwszym rzędzie na 
znoszeniu łatwych do usunięcia barier oraz, 
w innych przypadkach, na wdrożeniu 
uzupełniającego procesu oceny, konsultacji i 
harmonizacji, dotyczącego kwestii 
szczególnych, który − stopniowo i w sposób 
skoordynowany − umożliwi 
unowocześnienie krajowych systemów 
regulacji prawnych działalności usługowych, 
niezbędne do stworzenia prawdziwego 
rynku wewnętrznego działalności usługowej 
do 2010 roku. Należy przewidzieć 
wyważone połączenie środków odnoszących 
się do ukierunkowanej harmonizacji, 
współpracy administracyjnej, zasady kraju 
pochodzenia, i zachęcania do tworzenia 
kodeksów zachowań w zakresie niektórych 
kwestii. Tego typu koordynacja systemów 
prawodawstwa krajowego powinna 
zapewnić wysoki stopień integracji prawnej 
Wspólnoty i wysoki poziom ochrony celów 
interesu ogólnego, w szczególności ochrony 
konsumentów, niezbędny do stworzenia 
wzajemnego zaufania między Państwami 
Członkowskimi.

kultury nie stanowią towaru ani dóbr 
konsumpcyjnych jak inne towary i 
powinny, przez wzgląd na swój podwójny 
charakter dóbr gospodarczych oraz 
kulturalnych, podlegać warunkom 
szczególnym, biorąc pod uwagę fakt, że 
rynek nie jest w stanie wszystkiego 
uregulować, i że należy zapewnić wolność 
słowa i informacji. Ustanowione w 
niniejszej dyrektywie ogólne ramy prawne 
opierają się na dynamicznym i selektywnym 
podejściu polegającym, w pierwszym 
rzędzie, na znoszeniu łatwych do usunięcia 
barier oraz, w innych przypadkach, na 
wdrożeniu uzupełniającego procesu oceny, 
konsultacji i harmonizacji, dotyczącego 
kwestii szczególnych, który − stopniowo i w 
sposób skoordynowany − umożliwi 
unowocześnienie krajowych systemów 
regulacji prawnych działalności usługowych, 
niezbędne do stworzenia prawdziwego 
rynku wewnętrznego działalności usługowej 
do 2010 roku. Należy przewidzieć 
wyważone połączenie środków odnoszących 
się do ukierunkowanej harmonizacji, 
współpracy administracyjnej, zasady kraju 
pochodzenia, i zachęcania do tworzenia 
kodeksów zachowań w zakresie niektórych 
kwestii. Tego typu koordynacja systemów 
prawodawstwa krajowego powinna 
zapewnić wysoki stopień integracji prawnej 
Wspólnoty i wysoki poziom ochrony celów 
interesu ogólnego, w szczególności ochrony 
konsumentów, niezbędny do stworzenia 
wzajemnego zaufania między Państwami 
Członkowskimi.

Uzasadnienie

Niedawno, w swojej rezolucji z dnia 17 stycznia 2004 roku dotyczącej zachowania i promocji 
różnorodności kulturowej, Parlament Europejski podkreślił specyfikę usług z zakresu kultury.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 6a (nowy)
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 (6a) Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na 
stanowisko Wspólnoty Europejskiej w 
negocjacjach na temat handlu usługami 
prowadzonych na forum organizacji 
międzynarodowych, w szczególności w 
ramach GATS.

Uzasadnienie

Nawet jeśli sektor audiowizualny zostanie wyłączony z zakresu dyrektywy, nie powinna ona w 
żaden sposób wpłynąć na zmianę stanowiska negocjacyjnego UE w ramach bieżącej rundy 
negocjacji GATS, przede wszystkim w odniesieniu do definicji sektora audiowizualnego.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 7a (nowy)

 (7a) Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do pomocy przyznawanej 
przez Państwa Członkowskie na 
kinematografię, teatr, prasę i sport 
amatorski.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest sprecyzowanie i wyjaśnienie zakresu stosowania dyrektywy.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 12 a (nowy)

12 a) Należy wyłączyć z zakresu 
zastosowania niniejszej dyrektywy usługi 
audiowizualne, niezależnie od ich sposobu 
transmisji, w szczególności telewizyjnej 
działalności transmisyjnej określonej w 
dyrektywie Rady 89/552/EWG z dnia 3 
października 1989 r.1 w sprawie Telewizji 
bez granic, usługi radiowe, usługi kinowe i 
usługi prasowe. Usługi te odgrywają 
decydującą rolę w kształtowaniu 
europejskich tożsamości kulturowych i 
opinii publicznej. Zachowanie i promocja 



AD\565137PL.doc 9/20 PE 353.526v03-00

PL

różnorodności kulturowej oraz pluralizmu 
wymagają więc specjalnych środków, które 
będą brały pod uwagę specyficzną sytuację 
w poszczególnych regionach i krajach. 
Poza tym Wspólnota uwzględnia w swoich 
działaniach aspekt kulturalny w myśl 
postanowień Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, przede wszystkim w 
celu poszanowania i promowania 
różnorodności swoich kultur. 
Przestrzegając zasady pomocniczości oraz 
zasad prawa wspólnotowego, a zwłaszcza 
zasad konkurencji, ramy prawne usług 
audiowizualnych powinny uwzględniać 
przesłanki związane z ich znaczeniem 
kulturowym i społecznym, które powodują 
nieadekwatność zastosowania postanowień 
niniejszej dyrektywy.
__________________
1 Dz.U. L 298 z 17.10.1989 r., str. 23. 
Dyrektywa zmieniona dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
97/36/CE (Dz.U. L 202 z 30.07.1997 r., str. 
60)

Uzasadnienie

Poprawka skoordynowana z poprawką do art. 2 mająca na celu wyłączenie usług 
audiowizualnych i usług prasowych z zakresu zastosowania dyrektywy.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 12a (nowy)

(12a) Z zakresu niniejszej dyrektywy należy 
wyłączyć również działalność hazardową 
obejmującą zakłady o stawki o wartości
pieniężnej w grach hazardowych, w tym 
loterie i zakłady

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma zapewnić spójność z poprawką zaproponowaną do art. 2, której 
celem jest wyłączenie z zakresu dyrektywy działalności polegającej na prowadzeniu gier 
losowych obejmujących zakłady o stawki, w tym loterii i zakładów. W newralgicznej 
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dziedzinie gier losowych konieczne jest przyjęcie odpowiedniego podejścia w polityce 
regulacyjnej i społecznej, którego dyrektywa o usługach nie mogłaby zapewnić. Ponadto,  
nadwyżka finansowa z tytułu prowadzenia gier losowych przeznaczana jest przede wszystkim 
na sport.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 13

13) Działalność usługowa należy już do 
znaczącego dorobku wspólnotowego, 
zwłaszcza w zakresie zawodów 
reglamentowanych, usług pocztowych, 
usług telewizyjnych, usług społeczeństwa 
informacyjnego, jak również usług 
związanych ze zorganizowanymi podróżami, 
wakacjami i wycieczkami. Ponadto 
działalność usługowa podlega innym 
instrumentom, które nie biorą pod uwagę 
specyfiki niektórych usług, jak tych 
związanych z ochroną konsumentów. 
Niniejsza dyrektywa wpisuje się w dorobek 
wspólnotowy będąc jego uzupełnieniem. W 
przypadku, gdy dana działalność usługowa 
objęta jest jednym lub wieloma 
instrumentami wspólnotowymi, niniejsza 
dyrektywa oraz wspomniane instrumenty 
stosuje się razem, przy czym wymogi 
przewidywane przez tę pierwszą uzupełniają 
wymogi przewidywane przez te ostatnie. 
Należy przewidzieć odstępstwa oraz inne 
właściwe przepisy w celu uniknięcia 
niezgodności i zapewnienia spójności z 
instrumentami wspólnotowymi.

13) Działalność usługowa należy już do 
znaczącego dorobku wspólnotowego, 
zwłaszcza w zakresie zawodów 
reglamentowanych, usług pocztowych, usług 
społeczeństwa informacyjnego, jak również 
usług związanych ze zorganizowanymi 
podróżami, wakacjami i wycieczkami. 
Ponadto działalność usługowa podlega 
innym instrumentom, które nie biorą pod 
uwagę specyfiki niektórych usług, jak tych 
związanych z ochroną konsumentów. 
Niniejsza dyrektywa wpisuje się w dorobek 
wspólnotowy będąc jego uzupełnieniem. W 
przypadku, gdy dana działalność usługowa 
objęta jest jednym lub wieloma 
instrumentami wspólnotowymi, niniejsza 
dyrektywa oraz wspomniane instrumenty 
stosuje się razem, przy czym wymogi 
przewidywane przez tę pierwszą uzupełniają 
wymogi przewidywane przez te ostatnie. 
Należy przewidzieć odstępstwa oraz inne 
właściwe przepisy w celu uniknięcia 
niezgodności i zapewnienia, by niniejsza 
dyrektywa nie naruszała żadnego z 
istniejących instrumentów i nie pozbawiała 
Wspólnoty możliwości ich rewizji oraz 
zmiany zakresu ich zastosowania, lub 
poziomu harmonizacji wspólnotowej.

Uzasadnienie

Usługi telewizyjne należą już do dorobku wspólnotowego i należy w tej dziedzinie dać 
pierwszeństwo podejściu sektorowemu. Ważne jest także wyjaśnienie, że dyrektywa ta nie ma 
wpływu ani na dyrektywy i przepisy już istniejące ani na możliwość wnoszenia do nich w 
przyszłości zmian.
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Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 13a (nowy)

(13a) Niniejsza dyrektywa jest zgodna z 
dyrektywą 89/522/EWG i nie wpływa na 
żadne jej postanowienia, a w szczególności 
na zawartą w niej definicję określającą, 
kiedy uznaje się, że nadawca posiada 
siedzibę w Państwie Członkowskim, która 
nadal obowiązuje w pełnym zakresie. 
Niniejsza dyrektywa nie przesądza również 
o ewentualnej rewizji dyrektywy 
89/522/EWG w przyszłości.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić relację, w jakiej postanowienia niniejszej dyrektywy pozostają w stosunku do 
obowiązującego prawa wspólnotowego w celu wyraźnego określenia, że, między innymi w 
dziedzinie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, to dyrektywa 89/552/EWG 
przewiduje właściwe postanowienia dotyczące tej swobody a dyrektywy o usługach nie stosuje 
się pomocniczo.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 14

(14) Pojęcie usług obejmuje szeroką gamę 
stale zmieniających się rodzajów 
działalności, w tym usług dla biznesu, takich 
jak doradztwo menedżerskie, certyfikacja i 
testowanie, zarządzanie obiektami, 
utrzymanie i ochrona biur, reklama, usługi 
rekrutacji, w tym agencje pośrednictwa 
pracy, oraz usługi pośredników handlowych.
Pojęcie usług obejmuje również usługi 
świadczone zarówno na rzecz firm, jak i 
konsumentów, takie jak doradztwo prawne 
lub podatkowe, usługi dotyczące 
nieruchomości, takie jak agencje 
nieruchomości, usługi budowlane, w tym 
architektoniczne, transportowe, dystrybucja, 
organizacja targów, wynajem samochodów, 
biura podróży, usługi ochrony osobistej. 
Pojęcie usług obejmuje także usługi dla 
konsumentów, takie jak turystyczne, w tym 
przewodnicy turystyczni, usługi 

(14) Pojęcie usług obejmuje szeroką gamę 
stale zmieniających się rodzajów 
działalności, w tym usług dla biznesu, takich 
jak doradztwo menedżerskie, certyfikacja i 
testowanie, zarządzanie obiektami, 
utrzymanie i ochrona biur, reklama, usługi 
rekrutacji, w tym agencje pośrednictwa 
pracy, oraz usługi pośredników handlowych.
Pojęcie usług obejmuje również usługi 
świadczone zarówno na rzecz firm, jak i 
konsumentów, takie jak doradztwo prawne 
lub podatkowe, usługi dotyczące 
nieruchomości, takie jak agencje 
nieruchomości, usługi budowlane, w tym 
architektoniczne, transportowe, dystrybucja, 
organizacja targów, wynajem samochodów, 
biura podróży, usługi ochrony osobistej. 
Pojęcie usług obejmuje także usługi dla 
konsumentów, takie jak turystyczne, w tym 
przewodnicy turystyczni, usługi rekreacyjne 
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audiowizualne, usługi rekreacyjne, ośrodki 
sportowe i parki rozrywki; usługi zdrowotne 
i opieki zdrowotnej lub usługi pomocy 
domowej, takie jak pomoc dla osób 
starszych. Działalność ta może obejmować 
usługi wymagające bliskiej odległości 
między usługodawcą a usługobiorcą, usługi 
wymagające podróży usługobiorcy lub 
usługodawcy, oraz usługi, które mogą być 
świadczone na odległość, w tym przez 
Internet. 

i parki rozrywki; usługi zdrowotne i opieki 
zdrowotnej lub usługi pomocy domowej, 
takie jak pomoc dla osób starszych.
Działalność ta może obejmować usługi 
wymagające bliskiej odległości między 
usługodawcą a usługobiorcą, usługi 
wymagające podróży usługobiorcy lub 
usługodawcy, oraz usługi, które mogą być 
świadczone na odległość, w tym przez 
Internet.

Uzasadnienie

Należy uściślić, co Komisja Europejska rozumie przez „ośrodki sportowe” oraz całkowicie 
wyłączyć te dziedziny sportu, w których kluby sportowe realizują zadania w interesie 
powszechnym, odgrywając tym samym społeczną i edukacyjną rolę w społeczeństwie, o której 
mówi art. III-282 Traktatu ustanawiającego Konstytucję Europejską; „Unia przyczynia się do 
wspierania europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, uwzględniając jego szczególny 
charakter, jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję 
społeczną i edukacyjną.”

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 16

(16) Warunek dotyczący wynagrodzenia nie 
występuje w przypadku działalności 
wykonywanej przez państwo bez 
wynagrodzenia, w ramach realizacji jego 
misji o charakterze społecznym, 
kulturalnym, edukacyjnym i sądowym. 
Działania te nie są objęte definicją zawartą 
w art. 50 Traktatu i tym samym nie wchodzą 
w zakres niniejszej Dyrektywy.

(16) Warunek dotyczący wynagrodzenia nie 
występuje w przypadku działalności 
wykonywanej przez państwo bez 
wynagrodzenia, w ramach realizacji jego 
misji o charakterze społecznym, 
kulturalnym, edukacyjnym, jak kursy 
kształcenia realizowane w ramach 
szkolnictwa obowiązkowego , przez 
publiczne lub prywatne placówki 
edukacyjne oraz o charakterze sądowym. Te 
rodzaje działalności nie wchodzą w zakres 
definicji z art. 50 Traktatu i dlatego 
pozostają poza zakresem niniejszej 
dyrektywy.

Uzasadnienie
Trybunał ocenił, że zajęcia oferowane w ramach krajowego systemu edukacji nie stanowią 
usług. Dodał także, że „na charakter powyższej działalności nie ma wpływu fakt, iż uczniowie 
lub ich rodzice są niekiedy zobowiązani do uiszczania pewnych opłat lub ponoszenia kosztów 
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związanych ze szkołą, pokrywając do pewnego stopnia koszty funkcjonowania systemu” 
(Sprawy Humble i Wirth: C-263/86 i- C-109/92).

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 28

28) W przypadku ograniczenia liczby 
dostępnych pozwoleń w zakresie danej 
działalności ze względu na rzadkość 
występowania zasobów naturalnych lub 
rzadkość możliwości technicznych, na 
przykład w zakresie przyznawania 
częstotliwości radiowych w technologii 
analogowej lub eksploatacji infrastruktury 
hydroelektrycznej, należy przewidzieć 
procedurę wyboru między wieloma 
potencjalnymi kandydatami, w celu 
zapewnienia rozwoju jakości i warunków 
oferty usługowej na rzecz użytkowników, na 
zasadzie wolnej konkurencji. Konieczne jest, 
aby taka procedura gwarantowała 
przejrzystość i bezstronność, i aby 
przyznane w ten sposób pozwolenie nie 
przekraczało zbyt długiego terminu, nie było 
odnawiane automatycznie i nie 
przewidywało żadnej korzyści dla 
kończącego wykonywanie swych świadczeń 
usługodawcy. W szczególności okres, na 
który zostało przyznane pozwolenie, 
powinien być ustalony w taki sposób, aby 
nie zmniejszał ani nie ograniczał wolnej 
konkurencji ponad poziom konieczny do 
zapewnienia amortyzacji inwestycji oraz 
odpowiednie wynagrodzenie 
zainwestowanego kapitału. Przypadki, w 
których liczba pozwoleń jest ograniczona z 
przyczyn innych niż rzadkość występowania 
zasobów naturalnych lub rzadkość 
możliwości technicznych, podlegają w 
każdym razie pozostałym postanowieniom w 
dziedzinie przyznawania pozwoleń 
przewidzianym w niniejszej dyrektywie.

28) W przypadku ograniczenia liczby 
dostępnych pozwoleń w zakresie danej 
działalności ze względu na rzadkość 
występowania zasobów naturalnych lub 
rzadkość możliwości technicznych, na 
przykład w zakresie eksploatacji 
infrastruktury hydroelektrycznej, należy 
przewidzieć procedurę wyboru między 
wieloma potencjalnymi kandydatami, w celu 
zapewnienia rozwoju jakości i warunków 
oferty usługowej na rzecz użytkowników, na 
zasadzie wolnej konkurencji. Konieczne jest, 
aby taka procedura gwarantowała 
przejrzystość i bezstronność i aby przyznane 
w ten sposób pozwolenie nie przekraczało 
zbyt długiego terminu, nie było odnawiane 
automatycznie i nie przewidywało żadnej 
korzyści dla kończącego wykonywanie 
swych świadczeń usługodawcy. W 
szczególności okres, na który zostało 
przyznane pozwolenie, powinien być 
ustalony w taki sposób, aby nie zmniejszał 
ani nie ograniczał wolnej konkurencji ponad 
poziom konieczny do zapewnienia 
amortyzacji inwestycji oraz odpowiednie 
wynagrodzenie zainwestowanego kapitału. 
Przypadki, w których liczba pozwoleń jest 
ograniczona z przyczyn innych niż rzadkość 
występowania zasobów naturalnych lub 
rzadkość możliwości technicznych, 
podlegają w każdym razie sprawy 
pozostałym postanowieniom w dziedzinie 
przyznawania pozwoleń przewidzianym w 
niniejszej dyrektywie.



PE 353.526v03-00 14/20 AD\565137PL.doc

PL

Uzasadnienie

Poprawka skoordynowana z poprawką do art. 2 mająca na celu wyłączenie usług 
audiowizualnych z zakresu zastosowania dyrektywy.

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 34

34) Wśród ograniczeń, które należy poddać 
analizie, znajdują się przepisy krajowe, 
które, ze względów innych niż te związane z 
kwalifikacjami zawodowymi, zastrzegają 
dostęp do rodzajów działalności, takich jak
gry losowe, poszczególnym usługodawcom.
Podobnie, należałoby przeanalizować 
wymagania, takie jak procedury 
przewidujące obowiązek działalności 
transmisyjnej („must carry") mające 
zastosowanie do operatorów kablowych, 
które, nakładając na świadczącego usługi 
pośrednie obowiązek udostępnienia 
niektórych usług poszczególnych 
usługodawców, naruszają jego prawo do 
wolnego wyboru, możliwości dostępu do 
programów transmitowanych przez 
telewizję oraz prawo do wyboru 
ostatecznych odbiorców. 

34) Wśród ograniczeń, które należy poddać 
analizie, znajdują się przepisy krajowe, 
które, ze względów innych niż te związane z 
kwalifikacjami zawodowymi, zastrzegają 
dostęp do rodzajów działalności, takich jak 
gry losowe, poszczególnym usługodawcom.

Uzasadnienie

Przepisy regulujące „must carry” stanowią przedmiot dyrektywy 2002/22 WE (dyrektywy o 
usłudze powszechnej). W zakresie, w jakim przepisy te służą ochronie różnorodności 
kulturowej lub pluralizmu mediów, nie powinna ich dotyczyć niniejsza dyrektywa.

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 43a (nowy)

(43a) Zasady państwa pochodzenia nie 
należy stosować w dziedzinie edukacji 
uniwersyteckiej, ponieważ rozwiązanie 
takie pozbawiłoby państwo, w którym 
realizowane jest kształcenie, jakiejkolwiek 
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kontroli nad tym procesem, należącym do 
dziedziny podlegającej kompetencji Państw 
Członkowskich.

Uzasadnienie
Należy zagwarantować jakość edukacji uniwersyteckiej oraz zapewnić państwu 
przyjmującemu możliwość weryfikacji, czy dany usługodawca spełnia przepisy obowiązujące 
w państwie pochodzenia, które to państwo może być w niewielkim stopniu zainteresowane 
prowadzeniem podobnej kontroli oraz napotykać na oczywiste przeszkody w jej realizacji.

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 47

47) Ponadto możliwość ta nie pozwala 
podjąć środków ograniczających w 
dziedzinach, w których inne dyrektywy 
zakazują wszelkiego odstępstwa od zasady 
wolnego przepływu usług, takie jak 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
1999/93/WE lub dyrektywa 98/84/WE z 
dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie prawnej 
ochrony usług opartych lub polegających na 
warunkowym dostępie, ani poszerzyć ani 
ograniczyć możliwości zastosowania 
odstępstwa przewidzianych w innych 
dyrektywach takich jak dyrektywa Rady 
89/552/EWG z dnia 3 października 1989 r. 
w sprawie koordynacji niektórych 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich 
dotyczących wykonywania telewizyjnej 
działalności transmisyjnej lub dyrektywa 
2000/31/WE.

47) Ponadto możliwość ta nie pozwala 
podjąć środków ograniczających w 
dziedzinach, w których inne dyrektywy 
zakazują wszelkiego odstępstwa od zasady 
wolnego przepływu usług, takie jak 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
1999/93/WE lub dyrektywa 98/84/WE z 
dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie prawnej 
ochrony usług opartych lub polegających na 
warunkowym dostępie, ani poszerzyć ani 
ograniczyć możliwości zastosowania 
odstępstwa przewidzianych w innych 
dyrektywach takich jak dyrektywa 
2000/31/WE.

Uzasadnienie

Nie ma powodów, aby hamować dla zasady wszelkie ewentualne zmiany w sektorze w 
odniesieniu do danej zasady ogólnej nieuwzględniającej specyfiki usług audiowizualnych.

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 72
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72) Niniejsza dyrektywa przestrzega praw 
podstawowych i jest zgodna z zasadami 
uznanymi w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej, w szczególności z jej 
artykułami 8, 15, 21 i 47.

72) Niniejsza dyrektywa przestrzega praw 
podstawowych i jest zgodna z zasadami 
uznanymi w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej, w szczególności w jej 
artykułami 8, 15, 21, 22 i 47.

Uzasadnienie
Artykuł 22 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi: „Unia szanuje 
różnorodność kulturową, religijną i językową".

Poprawka 17
Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
postanowienia ułatwiające korzystanie ze 
swobody prowadzenia działalności 
gospodarczej przez usługodawców oraz 
swobodny przepływ usług.

Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
postanowienia ułatwiające korzystanie ze 
swobody prowadzenia działalności 
gospodarczej przez usługodawców oraz 
swobodny przepływ usług.

Niniejsza dyrektywa nie dotyczy 
liberalizacji usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym zastrzeżonych dla 
podmiotów publicznych lub prywatnych ani 
też prywatyzacji podmiotów publicznych 
świadczących usługi. 
Niniejsza dyrektywa nie dotyczy kwestii 
zniesienia monopoli na usługi ani też 
pomocy przyznawanej przez Państwa 
Członkowskie, które podlegają ogólnym 
wspólnotowym regułom konkurencji.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie zakresu przepisów.

Poprawka 18
Artykuł 1 ustęp 1a (nowy)

Niniejsza dyrektywa nie wpływa na środki 
podejmowane na szczeblu wspólnotowym 
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lub krajowym zgodnie z prawem 
wspólnotowym, w celu wspierania 
kulturalnej i językowej różnorodności oraz 
zapewnienia ochrony pluralizmu i wolności 
prasy.

Uzasadnienie

Ta poprawka zapewnić ma poszanowanie kompetencji Państw Członkowskich w dziedzinie 
polityki kulturalnej i audiowizualnej. Zapewnia ona również większą spójność z podobnymi 
postanowieniami art. 1 ust. 6 dyrektywy 2000/31/WE (dyrektywy o handlu elektronicznym) 
oraz art. 1 ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy o sieciach i usługach komunikacji 
elektronicznej).

Poprawka 19
Artykuł 2 ustęp 2 litera ba) (nowa)

ba) usługi audiowizualne, niezależnie od 
ich trybu produkcji, rozpowszechniania i 
transmisji, w tym nadawanie programów 
radiowych, usługi kinowe, kulturalne i 
usługi świadczone przez organizacje 
zbiorowego zarządzania prawami własności 
intelektualnej oraz usługi druku i 
rozpowszechniania prasy drukowanej i 
elektronicznej.

Uzasadnienie

Usługi audiowizualne stały się już przedmiotem szczegółowego podejścia na szczeblu UE w 
formie dyrektywy Telewizja bez granic. Dyrektywa o usługach mogłaby mieć poważny wpływ 
na przepisy krajowe, w szczególności na obowiązki dotyczące programu, zasady dotyczące 
własności i koncentracji mediów, wymogi przyznawania koncesji, procedur przewidujących 
obowiązek działalności transmisyjnej („must carry”) oraz zasad rozkładu czasu w mediach. 
Poddanie w ten sposób usług audiowizualnych i kulturalnych ogólnym zasadom dyrektywy 
byłoby sprzeczne z zasadą pomocniczości oraz stanowiskiem bronionym w ramach obecnej 
rundy negocjacji na forum UNESCO. Także na rynku prasy wzrasta znaczenie 
elektronicznych środków rozpowszechniania.

Poprawka 20
Artykuł 2 ustęp 2 litera ba) (nowa)

ba) działalności hazardowej obejmującej 
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zakłady o stawki w grach hazardowych, w 
tym w loteriach i zakładach;

Uzasadnienie

Delikatny obszar gier losowych wymaga podejścia opartego na polityce regulacyjnej i 
społecznej, którego nie zapewniłaby dyrektywa w sprawie usług. Ponadto nadwyżki zysków z 
gier losowych, w tym z loterii i zakładów, są przeznaczane przede wszystkim na finansowanie 
sportu i kultury.

Poprawka 21
Artykuł 3 akapit drugi

Zastosowanie niniejszej dyrektywy nie 
wyklucza stosowania przepisów innych 
instrumentów wspólnotowych w takim 
zakresie, w jakim dotyczą one regulowanych 
przez nie usług.

Zastosowanie niniejszej dyrektywy nie 
narusza stosowania innych instrumentów 
wspólnotowych w takim zakresie, w jakim 
dotyczą one regulowanych przez nie usług. 
W przypadku sprzeczności z sektorowymi 
instrumentami Wspólnoty, nadrzędne są 
postanowienia tychże instrumentów.

Uzasadnienie

Zastosowane przez Komisję sformułowanie „nie wyklucza” jest niewystarczające, aby 
zapewnić prymat nad niniejszą dyrektywą pozostałych ważnych instrumentów wspólnotowych, 
takich jak dyrektywa w sprawie „Telewizji bez granic” lub dyrektywa w sprawie kwalifikacji 
zawodowych. Należy sprecyzować, że w razie konfliktu nadrzędne są postanowienia 
sektorowe.

Poprawka 22
Artykuł 17 punkt 7a) (nowy)

7a) szkolnictwa wyższego;

Uzasadnienie

Stosując zasadę państwa pochodzenia, państwo przyjmujące instytucję uniwersytecką nie 
miałoby żadnej kontroli nad zajęciami akademickimi oferowanymi w obrębie własnych granic 
w dziedzinie podlegającej kompetencjom krajowym. Ponadto należałoby chronić prawa 
studentów. Po zarejestrowaniu, niezwykle trudno byłoby im zmienić „usługodawcę”, jeśli 
świadczona przez niego usługa okazałaby się niskiej jakości.

Poprawka 23
Artykuł 18 ustęp 1 litera b)
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b) działalności hazardowej obejmującej 
zakłady o stawki o wartości pieniężnej w 
grach hazardowych, w tym w loteriach i 
zakładach;

skreślony

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2, działalność hazardowa obejmująca zakłady o stawki w grach hazardowych, 
w tym w loteriach i zakładach, ma zostać wyłączona z zakresu stosowania dyrektywy. 
Odniesienie do tego rodzaju działalności w art. 18 traci zatem rację bytu.

Poprawka 24
Artykuł 40 ustęp 1 litera b)

b) działalności hazardowej obejmującej 
zakłady o stawki o wartości pieniężnej w 
grach hazardowych, w tym loterie i zakłady, 
w świetle sprawozdania Komisji oraz 
szerokiej konsultacji zainteresowanych 
stron;

skreślony

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2, działalność hazardowa obejmująca zakłady o stawki w grach hazardowych, 
w tym w loteriach i zakładach, ma zostać wyłączona z zakresu stosowania dyrektywy. 
Odniesienie do tego rodzaju działalności w art. 40 ust. 1 lit. b) traci zatem rację bytu.
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