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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Sektor usług zapewnia obecnie we Wspólnocie niemal 70% PKB i znaczną większość miejsc 
pracy. Równocześnie, jest to sektor o ogromnym potencjale wzrostu, w tym w zakresie 
osiągnięcia celów programu lizbońskiego. Należy zatem żałować, że dzisiaj, pełne dziesięć lat 
po przewidywanym stworzeniu rynku wewnętrznego, daleko nam jeszcze do stworzenia 
jednolitego europejskiego rynku usług. Dostęp usługodawców do rynków innych Państw 
Członkowskich jest często blokowany przez skomplikowane i niejednokrotnie niezrozumiałe 
formalności, powielanie wymagań i nieproporcjonalne krajowe ograniczenia. Firmy 
innowacyjne – a szczególnie MSP – mają ograniczone możliwości ekspansji. Zaś konsumenci 
narażeni są na wysokie ceny i brak rzeczywistego wyboru.

Stworzenie rynku wewnętrznego usług ma na celu zwiększenie elastyczności gospodarki, 
wspieranie konkurencyjności oraz tworzenie dobrobytu i miejsc pracy.

Niektóre sektory branż usługowych (telekomunikacja, usługi audiowizualne i finansowe itd.) 
zostały już objęte specjalnymi dyrektywami, natomiast pozostałe są z natury tak różnorodne i 
dynamiczne, że nie sposób ich konkretnie zdefiniować. Stąd wybór jako instrumentu 
prawnego dyrektywy ramowej jest właściwy. Jednak różnorodność i wynikający z niej 
szeroki zakres proponowanej dyrektywy ramowej również stwarza pewne problemy w 
zakresie definicji, niejasności co do jej zakresu, niezamierzonych skutków ubocznych dla 
mniejszych sektorów oraz nieuniknionej potrzeby przepisów specjalnych i wyjątków od reguł. 
W interesie tworzenia dobrego prawa oraz funkcjonowania proponowanej dyrektywy jest 
rzeczą ważną, aby te definicje i ograniczenia zostały określone w sposób jak najbardziej 
jasny.

Propozycja opiera się na zasadzie “kraju pochodzenia”, zgodnie z którą produkt (lub jak w 
tym przypadku usługa) dostarczany legalnie w jednym Państwie Członkowskim nie podlega 
ograniczeniom w innym Państwie Członkowskim w zakresie, który stwarzałby 
nieuzasadnioną barierę handlową. Zasada ta ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, powinna zatem zostać jasno zdefiniowana przez tę dyrektywę, a tak 
wcale nie jest. Zasady tej nie należy dewaluować derogacjami pomimo szerokiego zakresu 
propozycji. Oczywiste jest, że wymaga to skutecznej współpracy administracyjnej pomiędzy 
władzami Państw Członkowskich dla zapewnienia skutecznego nadzoru i ochrony 
konsumentów. Równocześnie, należy unikać nadmiernych obciążeń dla usługodawców. 
Wspólnota podjęła już wiele działań w celu ułatwienia transgranicznej współpracy 
administracyjnej oraz znacznego ograniczenia biurokracji (np. poprzez wspieranie 
elektronicznej obsługi e-Government), zaś propozycja ta zawiera dodatkowe inicjatywy, 
których celem jest uproszczenie i usprawnienie administracji. Wszystkie te inicjatywy zostały 
przyjęte z zadowoleniem przez naszego projektodawcę. Można jednak zrobić więcej, 
wprowadzając zharmonizowane europejskie formularze dla poświadczeń i zaświadczeń, jak 
również tworząc ogólnounijne bazy danych zawierające informacje na temat 
zarejestrowanych usługodawców, które pozwoliłyby władzom na lepszą kontrolę za 
pośrednictwem systemu obsługi e-Government. 

Żadnego Państwa Członkowskiego nie można zmusić na mocy niniejszej dyrektywy do 
liberalizacji czy prywatyzacji dodatkowych usług publicznych.
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Chociaż tak właśnie jest, pojawiły się nieporozumienia dotyczące wpływu liberalizacji na 
prawa pracownicze i na sektory drażliwe, takie jak usługi związane ze zdrowiem. Warto 
zatem wyjaśnić, czym proponowany środek nie jest i czego nie dotyczy.

Projektodawca proponuje klauzulę, która określa, że “dyrektywa ta nie ma wpływu na środki 
podejmowane na szczeblu wspólnotowym lub narodowym w celu wspierania różnorodności 
kulturalnej i językowej oraz zapewnienia ochrony pluralizmu".

Po pierwsze, proponowana dyrektywa nie ogranicza praw pracowniczych, ani też w żaden 
inny sposób nie ułatwia “dumpingu społecznego”. W przypadku każdego oddelegowania 
pracowników do innego Państwa Członkowskiego trzeba przestrzegać warunków 
zatrudnienia tego Państwa Członkowskiego, w tym płac minimalnych, godzin pracy i 
przepisów urlopowych.

Po drugie, proponowana dyrektywa nie uniemożliwia Państwu Członkowskiemu będącemu 
odbiorcą określania i egzekwowania odpowiednich norm narodowych. Może ono nadal 
przeprowadzać sprawdzenia na miejscu i wymagać wszelkich istotnych informacji z kraju 
pochodzenia. Projektodawca z zadowoleniem przyjmuje całościowe podejście w odniesieniu 
do wyjątków jasno określonych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Jest to warunek 
niezbędny dla utworzenia jednolitego rynku.

Na koniec, zakładamy, że “zasada kraju pochodzenia” będzie stosowana w zakresie procedury 
zezwoleń w krajach będących odbiorcami, jednak kontrola warunków, na jakich usługi są 
świadczone, nadal podlegać będzie prawu krajów będących odbiorcami.

Aby takie podejście stosowało się do wszystkich Państw Członkowskich i do wszystkich 
sektorów, jednym z możliwych rozwiązań byłoby stopniowe wprowadzanie zasady kraju 
pochodzenia w niektórych drażliwych obszarach, przy jasno określonych terminach 
końcowych, aby umożliwić ugruntowanie się mechanizmów współpracy administracyjnej.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii wzywa Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów jako komisję odpowiedzialną do włączenia następujących poprawek 
do swojego sprawozdania:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1 a (nowy)

(1a) Konkurencyjny rynek usług ma 
kluczowe znaczenie dla poprawy wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w UE. 

  
1 OJ C ... /Not yet published in OJ.
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Obecnie liczne bariery na rynku 
wewnętrznym uniemożliwiają wielu firmom 
usługowym, zwłaszcza MŚP, rozwój 
transgraniczny i pełne korzystanie z rynku 
wewnętrznego. Zagraża to globalnej 
konkurencyjności nie tylko usługodawców z 
UE, ale również przemysłu, który w coraz 
większym zakresie opiera się na wysokiej 
jakości usługach.
Ponadto wolny od dyskryminacji rynek, 
przy zobowiązaniu Państw Członkowskich 
do zniesienia ograniczeń w korzystaniu z 
usług transgranicznych, w połączeniu z 
większą jawnością oraz nałożonymi na 
usługodawców wymogami udzielania 
informacji, zapewni europejskim 
konsumentom lepsze usługi po niższych 
cenach, utrzymując jednocześnie ich prawa 
jako usługobiorców.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 7

(7) Należy podkreślić istotną rolę organów 
lub stowarzyszeń zawodowych w 
regulowaniu działalności usługowej i 
opracowywaniu reguł zawodowych.

(7) Należy podkreślić istotną rolę organów 
lub stowarzyszeń zawodowych w 
regulowaniu działalności usługowych i 
opracowywaniu reguł zawodowych, jednak 
pełnienie przez nie tej roli nie powinno 
prowadzić do żadnych przeszkód dla 
zwiększonej konkurencji pomiędzy większą 
liczbą podmiotów.

Uzasadnienie

It is important to stress that the basic aim of the directive is to increase competition, even if 
special circumstances are recognised.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 7 a (nowy)

(7a) Niniejsza dyrektywa nie dotyczy 
finansowania usług o ogólnym znaczeniu 
gospodarczym i nie ma zastosowania do 
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systemów pomocy Państw Członkowskich, 
w szczególności w dziedzinie zdrowia i 
opieki społecznej oraz w sektorze 
audiowizualnym i kulturalnym, które 
podlegają zasadom konkurencji 
określonym w tytule VI rozdz. 1 Traktatu.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 7b (nowy)

(7b) W Europie pragnącej osiągnąć 
konkurencyjność należy stworzyć 
sprzyjające warunki rozwoju dla 
kształcenia ustawicznego w sektorze 
prywatnym oraz przeciwdziałać 
powstawaniu przeszkód w tej dziedzinie.

Uzasadnienie

In order to achieve the objectives of the Lisbon Strategy, a strong boost needs to be given to 
lifelong learning for professionals.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 7 c (nowy)

(7c) W zakresie usług użyteczności 
publicznej niniejsza dyrektywa odnosi się 
jedynie do usług o ogólnym znaczeniu 
gospodarczym, tzn. usług o charakterze 
gospodarczym. Co więcej, niektóre usługi 
ogólnym znaczeniu gospodarczym, np. w 
dziedzinie transportu, nie są objęte 
zakresem stosowania tej dyrektywy. 
Dyrektywa nie ogranicza swobody Państw 
Członkowskich do definiowania, w zgodzie 
z prawem Wspólnoty, które usługi zalicza 
się do usług o ogólnym znaczeniu 
gospodarczym, do określania sposobu, w 
jaki usługi te powinny być zorganizowane i 
finansowane oraz do ustalania 
szczególnych wymogów, którym są 
poddane. Niniejsza dyrektywa nie zajmuje 
się śledzeniem rezultatów Białej Księgi 
Komisji na temat usług użyteczności 
publicznej.
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Uzasadnienie

This directive does not apply to public services.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 12

(12) Usługi transportowe zostały już objęte 
zestawem instrumentów wspólnotowych 
specyficznych dla tej dziedziny, powinny 
zatem zostać wyłączone z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy, jeżeli są 
regulowane przez inne instrumenty 
wspólnotowe przyjęte na podstawie art. 71 i 
80 ust. 2 Traktatu. Niniejsza dyrektywa ma 
jednak zastosowanie do usług, które nie są 
regulowane specyficznymi instrumentami 
dotyczącymi transportu, takich jak przewóz 
gotówki lub transport zwłok.

(12) Usługi transportowe zostały już objęte 
zestawem instrumentów wspólnotowych 
specyficznych dla tej dziedziny, powinny 
zatem zostać wyłączone z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy. Jednak 
niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do
przewozu gotówki i transportu zwłok, 
ponieważ w tej dziedzinie wykryto problemy 
dotyczące rynku wewnętrznego.

Uzasadnienie

It should be clear what kinds of transport are excluded from the scope of the Directive. Simply 
stating “to the extent that they are governed by other Community instruments” is less than 
accurate. Since the Commission does not wish to include the transport sector as a whole, it is 
more logical to exclude it as a whole. Otherwise this sector will be governed by unnecessarily 
complex rules with transport under 3.5 tons falling under the application of the current 
Directive and transport over 3.5 tons falling under other Community rules, which again could 
lead to unfair competition.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 13

(13) Istnieje już wiele wspólnotowych praw 
dotyczących działalności usługowej, w 
szczególności w zakresie zawodów 
regulowanych, usług pocztowych, 
nadawania programów telewizyjnych, usług 
dla społeczeństwa informatycznego oraz 
usług związanych z podróżami,urlopami i 
wycieczkami zorganizowanymi. Działalność 
usługowa regulowana jest również przez 
inne instrumenty, które nie odnoszą się do 
konkretnego rodzaju usług, jak na przykład 
te, które odnoszą się do ochrony 
konsumentów. Niniejsza dyrektywa opiera 

(13) Istnieje już wiele wspólnotowych praw 
dotyczących działalności usługowej, w 
szczególności w zakresie zawodów 
regulowanych, usług pocztowych, 
nadawania programów telewizyjnych, usług 
dla społeczeństwa informatycznego oraz 
usług związanych z podróżami, urlopami i
wycieczkami zorganizowanymi. Działalność 
usługowa regulowana jest również przez 
inne instrumenty, które nie odnoszą się do 
konkretnego rodzaju usług, jak na przykład 
te, które odnoszą się do ochrony 
konsumentów. Niniejsza dyrektywa opiera 
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się na dorobku prawnym Wspólnoty i 
uzupełnia go. Tam, gdzie działalność 
usługowa jest już regulowana przez jeden 
lub więcej instrument Wspólnoty, 
zastosowanie ma niniejsza dyrektywa i te już 
istniejące instrumenty, a wymogi określone 
w jednym instrumencie uzupełniają wymogi 
określone w innych. W związku z tym 
należy ustalić odpowiednie przepisy, łącznie 
z przepisami zezwalającymi na derogację, 
aby zapobiec niezgodności przepisów i 
zapewnić spójność wszystkich unijnych 
instrumentów.

się na dorobku prawnym Wspólnoty i 
uzupełnia go. Tam, gdzie działalność 
usługowa jest już regulowana przez jeden 
lub więcej instrument Wspólnoty, 
zastosowanie ma niniejsza dyrektywa i te już 
istniejące instrumenty, a wymogi określone 
w jednym instrumencie uzupełniają wymogi 
określone w innych. W związku z tym 
należy ustalić odpowiednie przepisy, łącznie 
z przepisami zezwalającymi na derogację, 
aby zapobiec niezgodności przepisów i 
zapewnić spójność wszystkich unijnych 
instrumentów.

Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na 
żaden z istniejących instrumentów ani na 
możliwość wprowadzenia przez Wspólnotę 
zmian do tych instrumentów i zmiany 
zakresu ich stosowania lub stopnia 
harmonizacji wspólnotowej.

Uzasadnienie

It should be made clear that the Services Directive affects neither existing directives or 
regulations nor any future changes thereof.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 16 a (nowy)

(16a) Niniejsza dyrektywa nie ma również 
zastosowania do zawodów i czynności, które 
są związane stale lub czasowo ze 
sprawowaniem stanowisk publicznych w 
Państwie Członkowskim i tym samym są 
objęte postanowieniem wyjątkowym art. 45 
Traktatu.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 19 a (nowy)

(19a) Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 
czynnikiem rozstrzygającym, czy podmiot 
gospodarczy może powoływać się na zasadę 
swobody świadczenia usług, czy też na 
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zasadę swobody przedsiębiorczości jest fakt 
posiadania lub nieposiadania przez ten 
podmiot siedziby w Państwie 
Członkowskim, w którym świadczy on daną 
usługę. Jeżeli podmiot ma siedzibę w 
Państwie Członkowskim, w którym 
świadczy usługę, może powoływać się na 
swobodę przedsiębiorczości. Natomiast 
jeżeli podmiot gospodarczy nie ma siedziby 
w Państwie Członkowskim, w którym 
usługa jest nabywana, jest on usługodawcą 
świadczącym usługi transgraniczne, 
mogącym powoływać się na swobodę 
świadczenia usług.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 27a (nowy)

(27a) Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości cele dotyczące zdrowia 
publicznego, ochrony konsumentów, 
zdrowia zwierząt i środowiska miejskiego 
stanowią nadrzędną rację związaną z 
interesem publicznym, która może 
usprawiedliwiać stosowanie systemów 
zezwoleń i innych ograniczeń 
obowiązujących w przypadku usług 
zdrowotnych i socjalnych. Jednak żaden 
taki system zezwoleń nie może prowadzić do 
dyskryminacji ze względu na kraj 
pochodzenia osoby starającej się o 
zezwolenie, nie może też być zorganizowany 
w sposób utrudniający świadczenie usług 
transgranicznych spełniających wymagania 
Państw Członkowskich. Ponadto zawsze 
spełnione muszą być kryteria niezbędności i 
proporcjonalności.

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 28

(28) W przypadkach, gdy liczba dostępnych 
zezwoleń na prowadzenie pewnej 
działalności jest ograniczona ze względu na 
niedostatek zasobów naturalnych lub 

(28) W przypadkach, gdy liczba dostępnych 
zezwoleń na prowadzenie pewnej 
działalności jest ograniczona ze względu na 
niedostatek zasobów naturalnych lub 
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możliwości technicznych, co może na 
przykład mieć miejsce w przypadku 
przyznawania analogowych częstotliwości 
radiowych lub eksploatacji elektrowni 
wodnych, należy opracować procedurę 
wyboru wśród potencjalnych kandydatów w 
celu poprawy na drodze otwartej 
konkurencji jakości i warunków świadczenia 
usług dostępnych dla użytkowników. 
Procedura ta musi gwarantować 
transparencję i bezstronność, a udzielone w 
jej wyniku zezwolenie nie może być 
nadmiernie długie lub podlegać 
automatycznemu odnowieniu czy też 
przyznawać żadnych korzyści zwycięskiemu 
usługodawcy. W szczególności długość 
okresu, na który udzielone zostaje 
zezwolenie, musi być określona w taki 
sposób, by nie wykluczała ani nie 
ograniczała wolnej konkurencji poza 
niezbędny okres pozwalający usługodawcy 
pokryć koszty inwestycji i osiągnąć uczciwą 
stopę zwrotu zainwestowanego kapitału. 
Przypadki, w których liczba zezwoleń jest 
ograniczona z przyczyn innych niż 
niedostatek zasobów naturalnych lub 
możliwości technicznych, podlegają innym 
przepisom niniejszej dyrektywy regulującym 
systemy udzielania zezwoleń.

możliwości technicznych, co może na 
przykład mieć miejsce w przypadku 
eksploatacji elektrowni wodnych, należy 
opracować procedurę wyboru wśród 
potencjalnych kandydatów w celu poprawy 
na drodze otwartej konkurencji jakości i 
warunków świadczenia usług dostępnych dla 
użytkowników. Procedura ta musi 
gwarantować transparencję i bezstronność, a 
udzielone w jej wyniku zezwolenie nie może
być nadmiernie długie lub podlegać 
automatycznemu odnowieniu czy też 
przyznawać żadnych korzyści zwycięskiemu 
usługodawcy. W szczególności długość 
okresu, na który udzielone zostaje 
zezwolenie, musi być określona w taki 
sposób, by nie wykluczała ani nie 
ograniczała wolnej konkurencji poza 
niezbędny okres pozwalający usługodawcy 
pokryć koszty inwestycji i osiągnąć uczciwą 
stopę zwrotu zainwestowanego kapitału. 
Przypadki, w których liczba zezwoleń jest 
ograniczona z przyczyn innych niż 
niedostatek zasobów naturalnych lub 
możliwości technicznych, podlegają innym 
przepisom niniejszej dyrektywy regulującym 
systemy udzielania zezwoleń.

Uzasadnienie

Rules regarding the award of radio frequencies is already dealt with within the community 
framework for electronic communications services and networks, and associated facilities and 
services. The Telecom package is excluded from the scope of the Services Directive. This 
should also apply with respect to the award of radio frequencies.

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 29

(29) Nadrzędne racje związane z interesem 
publicznym, do których odnoszą się niektóre 
postanowienia niniejszej dyrektywy 
dotyczące harmonizacji, to takie, które są 
uznane przez Trybunał Sprawiedliwości w 
związku z art. 43 i 49 Traktatu, a przede 

(29) Nadrzędne racje związane z interesem 
publicznym, do których odnoszą się niektóre 
postanowienia niniejszej dyrektywy 
dotyczącej harmonizacji, to takie, które są 
uznane przez Trybunał Sprawiedliwości i 
związane – bardziej szczegółowo – z 
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wszystkim ochrona konsumentów, 
usługobiorców, pracowników oraz
środowiska miejskiego.

polityką społeczną, bezpieczeństwem 
publicznym, zdrowiem publicznym, polityką 
socjalną i polityką kulturalną, ochroną 
konsumentów, usługobiorców, 
pracowników, środowiska, w tym 
środowiska miejskiego, zdrowia zwierząt, 
własności intelektualnej oraz
zachowaniem krajowego dziedzictwa 

historycznego i artystycznego.

Uzasadnienie

ECJ case law should be taken in its entirety, including social policy and cultural policy.

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 33a (nowy)

(33a) Wynik procesu wzajemnej oceny 
będzie różny zależnie od charakteru danych 
działalności i interesu publicznego. W 
szczególności, zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości wymagania 
podlegające takiej wzajemnej ocenie mogą 
być w pełni uzasadnione, o ile zmierzają do 
realizacji celów w zakresie zdrowia 
publicznego lub polityki społecznej.

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 34

(34) Ograniczenia, które należy zbadać, 
obejmują uregulowania narodowe, które z 
powodów innych niż odnoszące się do 
kwalifikacji zawodowych dopuszczają do 
działalności takiej jak gry losowe tylko 
poszczególnych usługodawców. Podobnie
do wymogów, które należy zbadać, zalicza 
się obowiązek upowszechniania („must 
carry”) stosowany wobec operatorów sieci 
kablowych, który nakazuje pośrednim 
usługodawcom udostępnić niektóre usługi 
oferowane przez określonych 
usługodawców, co wpływa na ich wolność 

Do wymogów które należy zbadać, zalicza 
się obowiązek upowszechniania („must 
carry”) stosowany wobec operatorów sieci 
kablowych, który nakazuje pośrednim 
usługodawcom udostępnić niektóre usługi 
oferowane przez określonych 
usługodawców, co wpływa na ich wolność 
wyboru, dostęp do programów i wybór 
odbiorców.
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wyboru, dostęp do programów i wybór 
odbiorców. 

Uzasadnienie

"Must carry" rules are already covered by Directive 2002/22/EC (Universal Service). Since 
"must carry" rules serve to safeguard cultural diversity and media pluralism they should not 
be affected by the Services Directive.

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 35

(35) Jest rzeczą słuszną, że przepisy 
niniejszej dyrektywy dotyczące swobody 
przedsiębiorczości powinny mieć 
zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim 
dana działalność jest otwarta dla 
konkurencji, tak by nie zobowiązywały 
Państw Członkowskich do likwidacji 
istniejących monopoli, zwłaszcza monopolu 
loteryjnego, lub do prywatyzacji pewnych 
sektorów.

(35) Jest rzeczą słuszną, że przepisy 
niniejszej dyrektywy dotyczące swobody 
przedsiębiorczości powinny mieć 
zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim 
dana działalność jest otwarta dla 
konkurencji, tak by nie zobowiązywały 
Państw Członkowskich do liberalizacji 
usług o ogólnym znaczeniu gospodarczym, 
do prywatyzacji przedsiębiorstw 
publicznych świadczących te usługi lub do 
likwidacji istniejących monopoli na inne 
rodzaje działalności, zwłaszcza monopolu 
loteryjnego i pewnych usług 
dystrybucyjnych.

Uzasadnienie

This directive does not apply to public services

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 38a (nowy)

(38a) Odpowiedzialność właściwych 
organów Państwa Członkowskiego 
pochodzenia w zakresie przeprowadzania 
kontroli nie zobowiązuje władz kraju 
pochodzenia do samodzielnego 
dokonywania inspekcji i kontroli na 
terytorium kraju docelowego. Te kontrole i 
weryfikacje są dokonywane przez organa 
kraju docelowego w zgodzie z wymogami 
Świadczenia wzajemnej pomocy 
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administracyjnej i partnerstwa 
ustanowionych przez niniejszą dyrektywę, 
obejmujących współpracę w formie 
elektronicznej między władzami 
poszczególnych Państw.

Uzasadnienie

Requires clarification.

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 41a (nowy)

(41a) Wyjątek od zasady kraju pochodzenia 
w kwestiach objętych dyrektywą 96/71/WE 
obejmuje prawo Państwa Członkowskiego, 
w którym usługa jest świadczona, do 
rozstrzygania o istnieniu stosunku 
zatrudnienia oraz rozróżniania osób 
samozatrudnionych i osób zatrudnionych, 
w tym „osób fałszywie 
samozatrudnionych”. Pod tym względem, 
zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości, zasadniczą cechą 
stosunku zatrudnienia w rozumieniu art. 39 
Traktatu jest fakt, że przez pewien czas 
osoba świadczy usługi dla i pod kierunkiem 
innej osoby, w zamian za co otrzymuje 
wynagrodzenie; każda działalność, którą 
dana osoba wykonuje poza stosunkiem 
służbowym, musi zostać zaliczona do 
działalności prowadzonej w ramach 
samozatrudnienia dla celów art. 43 i 49 
Traktatu.

Uzasadnienie

This recital clarifies the scope of the derogation in article 17§5 concerning the posting of 
workers.

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 47a (nowy)
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(47a) Zastosowanie zasady kraju 
pochodzenia w dziedzinie służby zdrowia 
powinno być ograniczone chociażby ze 
względu na to, że w przypadku wielu 
podmiotów służby zdrowia wymagane jest 
prowadzenie działalności gospodarczej 
przez oddział w Państwie Członkowskim, w 
którym usługa jest świadczona i dlatego 
podmioty służby zdrowia nie mogą podlegać 
zasadzie kraju pochodzenia. Ponadto w 
przypadku transgranicznych usług opieki 
zdrowotnej istnieją istotne generalne 
wyjątki od zasady kraju pochodzenia, np. w 
odniesieniu do kwalifikacji zawodowych 
lub przepisów dotyczących higieny. 
Ponadto należałoby, biorąc pod uwagę 
znaczenie ochrony bezpieczeństwa 
publicznego, zapewnić Państwom 
Członkowskim możliwość interwencji w 
konkretnych sprawach.

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia 57a (nowy)

(57a) Warunki obowiązujące pracowników 
czasowych są określone w art. 3 ust. 9 
dyrektywy 96/71/WE, są oni zatem 
wyłączeni ze stosowania zasady kraju 
pochodzenia w niniejszej dyrektywie. 
Ponadto warunki dotyczące wynajmu 
pracowników, w tym warunki dotyczące 
dostarczania pracowników przez agencje 
czasowego zatrudnienia, są również 
wyłączone, co oznacza, że mogą 
obowiązywać ograniczenia lub zakazy 
goszczącego Państwa Członkowskiego 
dotyczące m.in. korzystania z wynajętych 
pracowników, ograniczeń maksymalnego 
okresu zatrudnienia czasowego itp.

Uzasadnienie

This recital clarifies the scope of the provisions concerning the posting of workers.
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Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 59a (nowy)

(59a) Zakaz wymagania deklaracji 
składanych władzom Państwa 
Członkowskiego, w którym świadczona jest 
usługa, uniemożliwia Państwom 
Członkowskim jedynie wymaganie 
systematycznych wcześniejszych deklaracji 
w każdym przypadku oddelegowania 
pracownika, ale nie uniemożliwia im 
wymagania, aby usługodawcy składali 
deklaracje lub wypełniali formularze 
dotyczące szczególnych wymagań 
związanych z zatrudnieniem, takie jak 
formularze dotyczące wpłat na fundusze 
związane z opłacaniem urlopów pod 
warunkiem, że deklaracje takie można 
złożyć po rozpoczęciu świadczenia usług. 

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia 59b (nowy)

(59b) Niniejsza dyrektywa uniemożliwia 
Państwom Członkowskim wymagania od 
usługodawców delegujących pracowników 
na ich terytorium systematycznego 
przesyłania wszystkich dokumentów 
zatrudnienia – normalnie 
przechowywanych w siedzibie firmy – na 
ich terytorium i przechowywania ich tam; 
jednak niniejsza dyrektywa nie dotyczy 
dokumentów, które w normalnym 
przebiegu pracy są sporządzane i 
przechowywane w miejscu pracy, takich jak 
arkusze czasu pracy; nie uniemożliwia też 
władzom goszczącego Państwa 
Członkowskiego wymagania, aby 
usługodawca bezpośrednio przedstawiał 
dokumenty w przypadku inspekcji lub 
kontroli, ani egzekwowania tego wymogu w 
przypadku niestosowania się do niego.
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Uzasadnienie

It is important to clarify that Article 24 (2) does not prevent the host MS from obliging the 
service provider or his workers to present as quickly as possible the documents with 
information mentioned under Article 24 (2) (a) to (f) if requested by the competent authority 
of the host country.

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia 60a (nowy)

(60a) Wymagania dotyczące delegowania 
pracowników dotyczą również delegowania 
obywateli krajów trzecich.

Uzasadnienie

It is necessary to clarify that requirements concerning the posting of workers also apply in 
case of posting of third country nationals.

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia 66a (nowy)

(66a) Warunkiem wstępnym skutecznej 
współpracy pomiędzy Państwami 
Członkowskimi jest dobre funkcjonowanie 
elektronicznego systemu informacyjnego, 
np. IDA, umożliwiające właściwym 
władzom łatwą identyfikację właściwych 
punktów kontaktowych w innych 
Państwach Członkowskich oraz sprawną 
komunikację, a także szybką i niezawodną 
wymianę dokumentów i dowodów. Państwa 
Członkowskie i Komisja powinny wspierać 
działania, w szczególności umowy i 
regulacje na szczeblu europejskim 
zmierzające do stworzenia ram prawnych 
dotyczących uznawania i egzekucji w 
sprawach administracyjnych.

Uzasadnienie

If the Directive is to operate effectively it is essential that all penalties in trade and labour 
market supervision should be directly enforceable even if the offenders are not in the territory 
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of the authorities applying the penalties.

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia 71a (nowy)

(71a) Wspólnota może w szczególności 
przyjąć środki prawne zobowiązujące 
Państwa Członkowskie do skutecznej 
współpracy w zakresie aspektów 
administracyjnych transgranicznej 
wymiany informacji i kontroli. Wspólnota 
może wprowadzić środki w celu unikania 
powielania sprawdzeń i nadzoru oraz 
powielania dokumentacji.

Poprawka 25
Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
ogólne ułatwiające usługodawcom 
korzystanie z wolności przedsiębiorczości i 
ułatwiające wolny przepływ usług.

Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
ogólne ułatwiające usługodawcom 
korzystanie z wolności przedsiębiorczości i 
ułatwiające wolny przepływ usług.

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do liberalizacji usług o ogólnym znaczeniu 
gospodarczym ani do prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych świadczących 
takie usługi. Dyrektywa nie przynosi też 
uszczerbku postanowieniom Wspólnoty 
dotyczącym konkurencji i pomocy.
Niniejsza dyrektywa nie zajmuje się 
zniesieniem monopoli na świadczenie usług 
ani pomocą udzielaną przez Państwa 
Członkowskie, którą regulują przepisy 
Traktatu odnoszące się do konkurencji.
Niniejsza dyrektywa nie ma wpływa na 
działania podejmowane na poziomie 
wspólnotowym lub krajowym, mające na 
celu promowanie kulturowej lub językowej 
różnorodności lub pluralizmu w mediach.
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Poprawka 26
Artykuł 2 ustęp 2 litera (a)

(a) usługi finansowe zgodnie z definicją art. 
2 lit. b dyrektywy 2002/65/WE;

(a) usługi w dziedzinie bankowości, 
kredytów, ubezpieczeń, emerytur 
zawodowych i prywatnych, inwestycji i 
płatności;

Uzasadnienie

Financial services are excluded from the scope of the Directive. However, it is important that 
it is clear exactly what the term "financial services" includes

Poprawka 27
Artykuł 2 ustęp 2 litera (b)

(c) usługi transportowe w zakresie, w jakim 
są one regulowane przez inne instrumenty 
wspólnotowe na podstawie art. 71 lub art. 
80 ust. 2 Traktatu.

(c) usługi transportowe z wyjątkiem 
transportu zwłok i przewozu gotówki, z 
zastrzeżeniem, że krajowe normy 
bezpieczeństwa i higieny muszą być 
przestrzegane;

Poprawka 28
Artykuł 2 ustęp 2 litera (ca) (nowy)

(ca) usługi energetyczne w zakresie, w 
jakim podlegają innym instrumentom 
wspólnotowym;

Uzasadnienie

In order to avoid legal uncertainty, activities covered by the gas and electricity directives 
should not fall under this directive.

Poprawka 29
Artykuł 2 ustęp 2 litera (cb) (nowy)

(cb) działalność związana z grami;
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Uzasadnienie

Gambling is not an EU competence and should not be covered by this directive.

Poprawka 30
Artykuł 2 ustęp 2 litera (cc) (nowy)

(cc) usługi użyteczności publicznej;

Uzasadnienie

Services of general interest and services of general economic interest should be subject to a 
framework Directive defining their fundamental principles and ensuring their public funding. 
Services such as healthcare, culture, broadcasting, social services or education services must 
be clearly excluded from the scope of the proposed Directive

Poprawka 31
Artykuł 2 ustęp 2 litera (c d) (nowy)

(cd) działalność, do której odnosi się art. 45 
Traktatu, i która jest związana, nawet 
okazjonalnie, ze sprawowaniem władzy 
publicznej.

Uzasadnienie

The scope of this directive should not include activities covered by Article 45 of the Treaty, 
which stipulates that freedom of establishment does not apply to activities connected with the 
exercise of official authority, with these being regulated by the Member States in accordance 
with the principle of subsidiarity.

Poprawka 32
Artykuł 2 ustęp 2 litera (c e) (nowy)

(ce) usługi o ogólnym znaczeniu 
gospodarczym.
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Uzasadnienie

Services of general interest and services of general economic interest should be subject to a 
framework Directive defining their fundamental principles and ensuring their public funding. 
Services such as healthcare, culture, broadcasting, social services or education services must 
be clearly excluded from the scope of the proposed Directive.

Poprawka 33
Artykuł 2 punkt 3

(3) Niniejsza dyrektywa nie odnosi się do 
dziedziny podatkowej z wyjątkiem art. 14 i 
art. 16 i w zakresie, w którym opisane w 
nich ograniczenia nie są uregulowane 
przez instrumenty wspólnotowe odnoszące 
się do harmonizacji podatków. 

(3) Niniejsza dyrektywa nie odnosi się do 
dziedziny podatkowej.

Uzasadnienie

The proposed version of the Article 2 par. 3 suggests that the Commission considers levying 
taxes as a burden to the free movement of services. I do not agree with this starting point and 
on the contrary I am convinced that the tax competition represents an important impetus for 
the development of the free movement of services. The consequence of the proposed 
formulation would be that only the country of origin would have the right to levy taxes. 
Therefore it would be better to exclude taxation in general.

Poprawka 34
Artykuł 2 ustęp 2

Zastosowanie niniejszej dyrektywy nie 
uniemożliwia stosowania przepisów innych 
instrumentów wspólnotowych w zakresie 
usług, które im podlegają. 

Niniejsza dyrektywa nie przynosi 
uszczerbku innym obowiązującym 
instrumentom wspólnotowym odnoszącym 
się do określonych usług.

Uzasadnienie
The Directive, in its current drafting, applies to the major part of the gas activity chain 
(supply, distribution, construction and operation of infrastructures as well as to other services 
related).
It is therefore crucial that the Directive takes into account and reconcile with the pre-existing 
and specific E.U. rules applicable to the energy sector which have been elaborated at length 
on the basis of the specificities of this sector and ensuring a balance between all the interests.

It is of the essence to prioritize the specific rules of the sectorial directives.
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Poprawka 35
Artykuł 2 ustęp 2a (nowy)

Wspólnotowe akty prawne, które regulują 
zasady swobody osiedlania się i świadczenia 
usług dla szczególnych dziedzin lub 
zawodów na rynku wewnętrznym, mają 
pierwszeństwo przed niniejszą dyrektywą.

Poprawka 36
Artykuł 3a (nowy)

Artykuł 3a
Celem niniejszej dyrektywy nie jest w 
żadnej mierze ingerencja w korzystanie z 
praw podstawowych uznanych przez 
Państwa Członkowskie i Kartę Praw 
Podstawowych.

Uzasadnienie

This directive should not inhibit the legal guarantee of fundamental rights, including the right 
or freedom to collective action.

Poprawka 37
Artykuł 4 punkt 10

10) „Opieka szpitalna” oznacza opiekę 
zdrowotną, którą można zapewnić 
wyłącznie w ramach infrastruktury 
medycznej i która zasadniczo wymaga 
pobytu tam osoby objętej leczeniem. Nazwa, 
organizacja i finansowanie infrastruktury 
nie ma znaczenia dla kwalifikacji takiej 
opieki jako opieki szpitalnej;

skreślono

Uzasadnienie

Hospital care should be mentioned only in connection with reimbursement claims (Article 
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23).

Poprawka 38
Artykuł 5 ustęp 3

3. Ustęp 2 nie odnosi się do dokumentów w 
rozumieniu art. 46 dyrektywy .../.../WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i art. 45 
ust. 3 dyrektywy .../.../WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

3. Ustęp 2 nie odnosi się do dokumentów w 
rozumieniu art. 46 dyrektywy .../.../WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych, art. 45 
ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 
r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi1 i art. 3 ust. 2 
dyrektywy 98/5/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
16 lutego 1989 r. w sprawie ułatwienia 
stałego wykonywania zawodu adwokata w 
Państwie Członkowskim innym niż to, w 
którym uzyskano kwalifikacje2.
-----------

(1) Dz.U. L 134 z 30.04.2004, str. 114 
zmieniony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1874/2004 (Dz.U. L 326 z 29.10.2004, str. 17).

(2) Dz.U. L 77 z 14.03.1998, str. 36. zmieniony 
Aktem Akcesyjnym z 2003 r.

Uzasadnienie

This amendment clarifies the exceptions and defines them more clearly.

Poprawka 39
Artykuł 5 ustęp 3a (nowy)

3a. Państwa Członkowskie wprowadzają, 
gdzie ma to zastosowanie, zharmonizowane 
formularze europejskie służące jako 
ekwiwalent zaświadczeń, atestów i 
wszelkich innych dokumentów związanych 
z zakładaniem przedsiębiorstw.
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Uzasadnienie

The development of an harmonised European form will contribute to co-operation between 
supervising authorities in the country of origin and the host country. However, given that the 
procedures are very different between Member State legal systems and that the objective is 
not to harmonise them, the development of an harmonised European form would be feasible 
only in limited cases.

Poprawka 40
Artykuł 6 ustęp 1

Państwa Członkowskie zapewniają, że 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 roku 
usługodawcy będą mogli załatwić wszystkie 
niżej wymienione czynności administracyjne 
i formalności w punktach kontaktowych 
zwanych „jedynymi punktami kontaktu":

Państwa Członkowskie zapewniają, że 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 roku 
usługodawcy będą mogli załatwić wszystkie 
niżej wymienione czynności administracyjne 
i formalności w punktach kontaktowych, w 
ich Państwie Członkowskim lub w Państwie 
Członkowskim, w którym świadczona ma 
być usługa, zwanych „jedynymi punktami 
kontaktu":

Poprawka 41
Artykuł 6 ustęp 1a (nowy)

Wyznaczenie jedynego punktu 
kontaktowego w danym Państwie 
Członkowskim nie narusza wewnętrznego 
podziału odpowiedzialności w Państwach 
Członkowskich.

Uzasadnienie

The Directive does not encroached on the competences of Member States.

Poprawka 42
Artykuł 7 ustęp 1 litera (a)

(a) wymogi stosowane wobec 
usługodawców zarejestrowanych na ich 
terytorium, w szczególności wymogi 
dotyczące czynności administracyjnych i 

(a) wymogi stosowane wobec 
usługodawców zarejestrowanych na ich 
terytorium, w szczególności wymogi 
dotyczące praw socjalnych, prawa pracy, 
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formalności, które muszą być spełnione w 
celu rejestracji i wykonywania działalności 
usługowej;

uprawnień związków, spraw związanych z 
ochroną środowiska i ochroną 
konsumentów, jak też czynności 
administracyjnych i formalności, które 
muszą być spełnione w celu rejestracji i 
wykonywania działalności usługowej;

Uzasadnienie

The single points of contact should provide this information to ensure that service providers 
have access to the applicable collective agreements, social legislation, environmental rules 
and consumer protection systems.

Poprawka 43
Artykuł 8 ustęp 2

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do inspekcji 
terenu, na którym usługi są świadczone, 
sprzętu używanego przez usługodawcę lub 
do fizycznego badania zdolności usługowej 
usługodawcy.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do inspekcji 
terenu, na którym usługi są świadczone, 
sprzętu używanego przez usługodawcę lub 
do fizycznego badania zdolności usługowej 
usługodawcy, jednak Państwa 
Członkowskie zapewniają, że wszelkie tego 
rodzaju procedury inspekcji i certyfikacji są 
proste, jednoznaczne i niedyskryminujące.

Uzasadnienie

Inspection and certification procedures should not be burdensome for the service provider 
and should not be used as a means of discriminating against service providers from another 
Member State.

Poprawka 44
Artykuł 9 ustęp 1 litera (a)

(a) system zezwoleń nie dyskryminuje 
danego usługodawcy;

a) system zezwoleń nie dyskryminuje 
danego usługodawcy w porównaniu z 
krajowymi usługodawcami, a odpowiednie 
systemy zezwoleń z kraju pochodzenia są 
akceptowane.;

Uzasadnienie

It should be made clearer that the aim is to create a level playing field for domestic and 
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foreign service providers.

Poprawka 45
Artykuł 10 ustęp 5

5. Wydanie zezwolenia musi nastąpić 
bezpośrednio po przeprowadzeniu czynności 
sprawdzających w zakresie spełnienia 
warunków do wydania zezwolenia.

5. Wydanie zezwolenia musi nastąpić 
bezpośrednio po przeprowadzeniu czynności 
sprawdzających w zakresie spełnienia 
warunków do wydania zezwolenia i może 
zostać cofnięte tylko przez organ, który je 
wydał.

Poprawka 46
Artykuł 16 ustęp 1 akapit 2

Ustęp 1 obejmuje postanowienia krajowe o 
podejmowaniu i wykonywaniu usług 
regulujące w szczególności zasady 
zachowania usługodawców, jakość lub 
przedmiot usługi, reklamę, umowy i 
odpowiedzialność świadczących usługi.

Uregulowania niniejszej dyrektywy 
obowiązują w zakresie udzielania zezwoleń 
na podejmowanie i wykonywanie usług. 
Usługi świadczone w kraju docelowym 
podlegają nadal zasadom i kontroli 
państwa docelowego w odniesieniu do 
kwestii zdrowia publicznego, 
bezpieczeństwa, o ile są one 
proporcjonalne.

Poprawka 47
Artykuł 16 ustęp 3 wstęp

3. Państwa Członkowskie nie mogą, z 
przyczyn wchodzących w zakres 
koordynowanej dziedziny, ograniczać 
swobodnego przepływu usług oferowanych 

3. Państwa Członkowskie nie mogą 
uzależniać podejmowania i wykonywania 
usług na swoim terytorium od spełnienia 
dyskryminujących wymogów związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z narodowością 
lub miejscem siedziby.
Państwa Członkowskie nie mogą, z 
przyczyn wchodzących w zakres 
koordynowanej dziedziny, ograniczać 
swobodnego przepływu usług oferowanych 
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przez usługodawców prowadzących 
działalność gospodarczą przez oddział w 
innym Państwie Członkowskim, w 
szczególności poprzez nakładanie na nich 
następujących wymogów:

przez usługodawców prowadzących 
działalność gospodarczą przez oddział w 
innym Państwie Członkowskim. 

W związku z tym niedopuszczalne są w 
szczególności następujące wymogi:

Poprawka 48
Artykuł 16a (nowy)

Artykuł 16a
Dwufazowe zastosowanie dyrektywy 

dotyczącej usług
(1) Pomijając postanowienia określone w 
tej części, zasada kraju pochodzenia 
powinna być wprowadzana w dwóch 
fazach. 
(2) W odniesieniu do usług zaliczanych do 
nowozgłoszonych i nie uregulowanych 
przepisami zawodów obowiązuje art. 45. 
niniejszej dyrektywy. 
(3) W odniesieniu do usług podlegających 
w Państwach Członkowskich surowszym 
obwarowaniom prawnym, np. ponieważ 
także w przypadku krajowych oferentów 
wymagany jest dłuższy okres kształcenia 
lub szczególne badania lub zaświadczenia o 
pozwoleniu na podjęcie działalności i jej 
wykonywaniu, Rada może zgodzić się na 
wprowadzenie, nie później niż od dnia 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, dwóch 
okresów przejściowych, pięcioletniego 
(grupa A) i dziesięcioletniego (grupa B), w 
ciągu których niniejsza dyrektywa musi 
zacząć obowiązywać także w odniesieniu do 
tychże usług.
(4) Rada dokona podziału usług, o których 
mowa w ust. 3, na dwie grupy (A i B). W 
odniesieniu do usług należących do 
grupy A (zawody w małym stopniu 
regulowane przepisami) należy przewidzieć 
pięcioletni maksymalny okres przejściowy, 
a dla usług należących do grupy B należy 
przewidzieć dziesięcioletni maksymalny 
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okres przejściowy od daty określonej w art. 
45 .
Jeżeli Rada nie wyszczególni grup o 
których mowa w ust. 3 i 4 przed datą 
określoną w art. 45, okresy przejściowe nie 
zostaną wprowadzone.

Poprawka 49
Artykuł 17 ustęp 2 do 4

2) służby ds. dostaw energii elektrycznej 
ujęte w art. 2 pkt. 5 dyrektywy 2003/54/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady;

3) służby ds. dostaw gazu ujęte w art. 2 
pkt. 5 dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

służby ds. dostaw wody;

2. służby ds. przesyłu, rozdziału i dostaw 
energii elektrycznej ujęte w art. 2 pkt. 5 
dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

3. służby ds. przesyłu liniami 
dalekonośnymi, rozdziału, dostaw i 
magazynowania gazu ujęte w art. 2 pkt. 5 
dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;
4. służby ds. pozyskiwania, rozdziału i 
dostaw wody oraz gospodarki ściekowej,

Uzasadnienie

Amendments clarifying the sectors exempt from the country of origin principle.

In the proposal the derogation from the country of origin principle only concerns the 
distribution of gas. There is no objective justification to such a limited derogation : Directive 
2003/55/EC which applies to all gas activity in the EU, encompasses indeed the transmission, 
distribution, supply and storage of natural gas according to its Article 1. Consequently, it is 
appropriate to extend the initial derogation to the above-mentioned gas activities in order to 
treat them on an equal basis and thus to avoid to having two different legal regimes for 
unjustified reasons.

Poprawka 50
Artykuł 17 punkt 6a (nowy)

6a) do zawodów reglamentowanych w 
wypełnianiu zadań wynikających z ich 
władzy publicznej lub w ich działaniach 
dodatkowych nierozerwalnie związanych z 
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władzą publiczną;

Uzasadnienie

It must be specified that the general derogation from the country of origin principle applies to 
regulated professions in the exercise of their official authority mission, and also to all the acts 
intrinsic to that mission.

Poprawka 51
Artykuł 18 ustęp 1 litera (b)

b) gier hazardowych ze stawkami 
pieniężnymi w grach losowych, w tym 
loterii i zakładów; 

skreślono

Uzasadnienie

There are no grounds for excluding gambling activities.

Poprawka 52
Artykuł 23 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
organa systemu zabezpieczenia socjalnego 
nie odmawiały wydawania zezwoleń na 
przejęcie kosztów opieki szpitalnej w innym 
Państwie Członkowskim, jeżeli leczenie to 
według przepisów Państwa Członkowskiego 
objęte jest zakresem ubezpieczenia, i jeżeli 
nie może zostać wykonane w czasie, który 
ze względu na aktualny stan zdrowia 
pacjenta i przewidywany przebieg choroby 
byłby wskazany z medycznego punktu 
widzenia.

2. Zezwolenie na skorzystanie z opieki 
szpitalnej wydawane jest na podstawie 
art. 22 rozporządzenia (EWG) nr 1408/17 i 
art. 20 rozporządzenia (WE) nr 883/2004. 
Pojęcie opieki lekarskiej obejmuje wszystkie 
świadczenia zdrowotne wykonywane w 
szpitalu w Państwie Członkowskim, w 
którym pacjent jest ubezpieczony. Nazwa, 
organizacja i finansowanie infrastruktury 
nie ma znaczenia dla kwalifikacji takiej 
opieki jako opieki szpitalnej;

Uzasadnienie

This Amendment makes it clear that the criteria applied in the country of origin apply to 
assumption of the cost of hospital treatment.

Poprawka 53
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Artykuł 24 ustęp 1 akapit 2

Jednakże Państwo Członkowskie 
oddelegowania nie może nakładać na 
usługodawcę lub oddelegowanego 
pracownika – w kwestiach wspomnianych w 
art. 17 punkt 5 – któregokolwiek z 
następujących obowiązków:
(a) obowiązku uzyskania zezwolenia od 
kompetentnych władz Państwa 
Członkowskiego lub bycia zarejestrowanym 
przez nie, lub spełnienia jakiegokolwiek 
równoważnego obowiązku;

(b) obowiązku złożenia deklaracji innych 
niż deklaracje dotyczące działalności, o 
której mowa w załączniku do dyrektywy 
96/71/WE, które mogą być wymagane do 
dnia 31 grudnia 2008 r.;
(c) obowiązku posiadania przedstawiciela 
na terytorium Państwa Członkowskiego 
oddelegowania;
(d) obowiązku prowadzenia i 
przechowywania dokumentacji 
zatrudnienia na terytorium Państwa 
Członkowskiego oddelegowania lub na 
warunkach obowiązujących na tym 
terytorium.

Jednakże Państwo Członkowskie 
oddelegowania nie może nakładać na 
usługodawcę lub oddelegowanego 
pracownika któregokolwiek z obowiązków, 
które wykraczają poza wymagania 
dyrektywy 96/71/WE.

Uzasadnienie

Directive 96/71/EC has proved satisfactory in practice and should hence continue to apply. 
Further, in order not to mix the reference to the existing provisions with new obligations for 
holding and providing documentation, it is more relevant to specify the documents to be held 
and the conditions under which they must be provided under Paragraph 2 of this Article.

Poprawka 54
Artykuł 24 ustęp 2 akapit 1

2. W okolicznościach przewidzianych w 
ustępie 1, Państwo Członkowskie 

2. Usługodawca zabiera ze sobą dowód 
tożsamości i kopie licencji niezbędnych do 
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pochodzenia dopilnuje, aby usługodawca 
podjął wszelkie środki niezbędne do 
przekazania jego właściwym władzom oraz 
władzom Państwa Członkowskiego, do 
którego oddelegowano pracownika, w ciągu 
2 lat po zakończeniu okresu oddelegowania, 
następujących informacji:

świadczenia danych usług wydanych przez 
właściwe władze kraju pochodzenia.
Dokumenty te musi mieć zawsze przy sobie 
podczas świadczenia usług. Usługodawca 
przedstawia na żądanie te dokumenty 
właściwym władzom kraju goszczącego.
Państwo Członkowskie pochodzenia 
dopilnuje, aby usługodawca podjął wszelkie 
środki niezbędne do przekazania jego 
właściwym władzom oraz władzom Państwa 
Członkowskiego, do którego oddelegowano 
pracownika, w ciągu 2 lat po zakończeniu 
okresu oddelegowania, następujących 
informacji:

(a) tożsamości oddelegowanego pracownika; (a) tożsamości oddelegowanego pracownika; 
(b) jego stanowiska i charakteru zleconych 
mu zadań,

(b) jego stanowiska i charakteru zleconych 
mu zadań,

(c) danych kontaktowych usługobiorcy, (c) danych kontaktowych usługobiorcy,

(d) miejsca oddelegowania, (d) miejsca oddelegowania,
(e) daty rozpoczęcia i zakończenia okresu 
oddelegowania,

(e) przypuszczalnej daty (jeżeli jest ona 
znana) rozpoczęcia i zakończenia okresu 
oddelegowania,

(f) warunków zatrudnienia i pracy 
stosowanych wobec oddelegowanego 
pracownika;

(f) warunków zatrudnienia i pracy 
stosowanych wobec oddelegowanego 
pracownika;

Uzasadnienie

If requested by the competent authority of the host country, the provider should be able to 
present the minimum documentation, namely proof of identity and the relevant licenses if any. 
The other documentation mentioned should be exchanged electronically (e.g. by IDA or other 
eGovernment services) between national administrations upon request, and it should 
therefore not be compulsory for the provider to carry this at all times.

The end date may not be known or may be indefinite at start of posting.

Poprawka 55
Artykuł 25 ustęp 2

2. Ustęp 1 nie przynosi uszczerbku 
możliwości wymagania przez Państwa 
Członkowskie wizy krótkoterminowej dla 
obywateli państw trzecich, których nie 

2. Ustęp 1 nie przynosi uszczerbku 
możliwości wymagania przez Państwa 
Członkowskie wizy krótkoterminowej dla 
obywateli państw trzecich, których nie 



AD\565442PL.doc 31/35 PE 350.237v02-00

PL

obejmuje system wzajemnego uznawania 
przewidziany w art. 21 Konwencji 
Wykonawczej do Układu z Schengen.

obejmuje system wzajemnego uznawania 
przewidziany w art. 21 Konwencji 
Wykonawczej do Układu z Schengen, 
jednak w nieuzasadnionych przypadkach 
nie należy odmawiać wizy pracownikom 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
w innych krajach UE.

Uzasadnienie

It is costly and time consuming for a company which wants to bring in people from outside 
the EU to obtain separate work visas and residence permits for each country to which they 
are posting the worker. It is important, therefore, that third country nationals should not be 
faced with unreasonable restrictions when posted to or from a country which is not party to 
the Schengen Agreement.

Poprawka 56
Artykuł 26 ustęp 1 litera (e)

e) odnośnie zawodów kontrolowanych, 
wszelkiego rodzaju zrzeszenie zawodowe 
lub inny organ, na którego listę usługodawca 
jest wpisany, tytuł zawodowy oraz Państwo 
Członkowskie, w którym tytuł ten został 
wydany;

e) odnośnie zawodów kontrolowanych, 
wszelkiego rodzaju zrzeszenie zawodowe 
lub inny organ, na którego listę usługodawca 
jest wpisany, numer wpisu do rejestru, tytuł 
zawodowy oraz Państwo Członkowskie, w 
którym tytuł ten został wydany;

Poprawka 57
Artykuł 26 ustęp 1 litera (g a) (nowy)

(ga) w przypadku jeżeli ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w związku z 
wykonywanym zawodem lub tym podobne 
zabezpieczenie jest obowiązkowe, dane o 
których mowa w art. 27 ust. 1, z 
uwzględnieniem danych ubezpieczyciela 
lub poręczyciela, zasięgu uprawnień 
zawodowych i odnośnego zasięgu 
geograficznego oraz zaświadczenia o 
niezaleganiu z płatnościami wobec 
ubezpieczyciela.
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Poprawka 58
Artykuł 26 ustęp 4a (nowy)

4a. W celu zapewnienia skutecznego 
nadzoru i skutecznej ochrony konsumentów 
Państwa Członkowskie powinny stosować 
środki elektronicznej administracji (e-
governement) - zgodnie z wcześniejszą 
propozycją Komisji.
Rejestracja wszystkich usługodawców 
działających za granicą powinna odbywać 
się za pomocą jednolitego formularza 
opracowanego przez Komisję, 
obowiązującego na terenie całej Wspólnoty

Uzasadnienie

Administrative cooperation between Member State should be improved in order to enhance 
supervision of service providers. At the same time, the formalities should be as simple and up-
to-date as possible in order to cut down bureaucracy.

Poprawka 59
Artykuł 27 ustęp 5

5. Odnośnie wdrażania ust. 1, Komisja 
będzie mogła, zgodnie z procedurą opisaną 
w art. 42 ust. 2, sporządzić listę usług 
odpowiadających opisowi zawartemu w ust. 
1 oraz wspólnych kryteriów, które pozwolą 
stwierdzić czy ubezpieczenie bądź 
poręczenie wymienione w ust. 1 są właściwe 
zważywszy na rodzaj i zakres ryzyka.

5. Odnośnie wdrażania ust. 1, zgodnie z 
procedurą opisaną w art. 42 ust. 2, Komisja 
sporządzi listę usług odpowiadających 
opisowi zawartemu w ust. 1 oraz wspólnych 
kryteriów, które pozwolą stwierdzić czy 
ubezpieczenie bądź poręczenie wymienione 
w ust. 1 są właściwe zważywszy na rodzaj i 
zakres ryzyka.

Poprawka 60
Artykuł 35 ustęp 3 akapit 2

W momencie uzyskania informacji lub 
dokładnych wskazówek o sprzecznym z 
prawem zachowaniu usługodawcy, które 
mogłoby spowodować poważne szkody w 
Państwie Członkowskim, Państwo 
Członkowskie informuje o tym niezwłocznie 

W momencie uzyskania informacji lub 
dokładnych wskazówek o sprzecznym z 
prawem zachowaniu usługodawcy, które 
mogłoby spowodować poważne szkody w 
Państwie Członkowskim, Państwo 
Członkowskie informuje o tym niezwłocznie 
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Państwo Członkowskie pochodzenia. Państwo Członkowskie pochodzenia oraz 
Państwo Członkowskie oddelegowania.

Uzasadnienie

Die Kontrolle muss beim Entsendemitgliedsstaat liegen, da nur dieser einen wirklichen Anreiz 
hat, diese auszuüben.

Poprawka 61
Artykuł 36 ustęp 2 akapit 1

2. Na prośbę Państwa Członkowskiego 
pochodzenia właściwe organa określone w 
ust. 1 przeprowadzają na miejscu 
weryfikacje, kontrole i dochodzenia, które są 
konieczne do zapewnienia skuteczności 
kontroli Państwa Członkowskiego 
pochodzenia. Czynności te dokonywane są 
ramach kompetencji, które organa te 
posiadają w swoim Państwie Członkowskim.

2. Właściwe organa określone w ust. 1 
przeprowadzają również na prośbę Państwa 
Członkowskiego pochodzenia na miejscu 
weryfikacje, kontrole i dochodzenia, które są 
konieczne do zapewnienia skuteczności 
kontroli. Czynności te dokonywane są w 
ramach kompetencji, które posiadają 
porównywalne organa w Państwie 
Członkowskim pochodzenia.

Uzasadnienie

Supervision must be the responsibility of the Member State of posting as only it has a real 
incentive to exercise control.

Poprawka 62
Artykuł 37 ustęp 2

2. Państwo Członkowskie, o którym mowa 
w ust. 1, zwraca się z prośbą do Państwa 
Członkowskiego pochodzenia o podjęcie 
działań wobec określonych usługodawców i 
przekazuje wszystkie użyteczne informacje 
o zakwestionowanej usłudze i danym stanie 
faktycznym.

Państwo Członkowskie pochodzenia 
stwierdza niezwłocznie, czy usługodawca 
wykonuje swą działalność w sposób 
regularny i weryfikuje stan faktyczny 
będący przyczyną wniosku. Państwo 
Członkowskie Pochodzenia informuje 
niezwłocznie Państwo Członkowskie będące 

2. Państwo Członkowskie, o którym mowa 
w ust. 1, zwraca się z prośbą do Państwa 
Członkowskiego pochodzenia o niezwłoczne
zajęcie stanowiska i przekazuje wszystkie 
użyteczne informacje o zakwestionowanej 
usłudze i danym stanie faktycznym.

Państwo Członkowskie pochodzenia 
stwierdza niezwłocznie, czy usługodawca 
wykonuje swą działalność w sposób 
regularny i weryfikuje stan faktyczny 
będący przyczyną wniosku. Państwo 
Członkowskie pochodzenia informuje 
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wnioskodawcą o działaniach, które podjęto
lub które są planowane lub podaje 
przyczyny niepodjęcia działań.

niezwłocznie Państwo Członkowskie będące 
wnioskodawcą o działaniach, które w takim 
przypadku zostałyby podjęte w Państwie 
Członkowskim pochodzenia bądź o 
działaniach, które są planowane bądź podaje 
przyczyny, dla których nie podjęto by 
żadnych działań.

Uzasadnienie

Supervision must be the responsibility of the Member State of posting as only it has a real 
incentive to exercise control.
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