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I. WPROWADZENIE

1. Komisja przyjęła swój pierwotny wniosek1 w dniu 13 stycznia 2004 r. w celu stworzenia 

ram prawnych, które wyeliminują przeszkody w swobodzie przedsiębiorczości 

napotykane przez usługodawców oraz bariery w swobodnym przepływie usług między 

państwami członkowskimi, a przez to zapewnią zarówno usługodawcom, jak i us

ługobiorcom pewność prawną niezbędną do realizacji tych dwu podstawowych swobód, 

o których mowa w traktacie. Wniosek poddano szczegółowym analizom i dyskusjom na 

forum Rady i jej organów przygotowawczych w ramach kolejnych prezydencji.

2. Komitet Regionów wydał opinię w dniu 30 września 2004 r2.

3. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał opinię w dniu 10 lutego 2005 r3.

4. Parlament Europejski przyjął swoją opinię w pierwszym czytaniu w dniu 16 lutego 2006 

r.

5. Komisja przyjęła zmieniony wniosek w dniu 4 kwietnia 2006 r. Zmieniony wniosek w du

żym stopniu opiera się na opinii Parlamentu i na dyskusjach prowadzonych w Radzie.

6. W dniu 29 maja 2006 r. Rada (ds. Konkurencyjności) osiągnęła porozumienie polityczne 

w sprawie kompromisowego tekstu w celu przyjęcia wspólnego stanowiska; Belgia i 

Litwa wstrzymały się od głosu.

7. Rada przyjęła wspólne stanowisko zgodnie z art. 251 traktatu WE w dniu 24 lipca 

2006 r.
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II. CELE

Celem projektu dyrektywy jest:

- Ulepszyć podstawy wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE.

- Osiągnąć rzeczywisty rynek wewnętrzny usług poprzez usunięcie prawnych 

i administracyjnych barier w rozwoju i prowadzeniu działalności usługowej.

- Wzmocnić prawa usługobiorców.

- Ustanowić prawnie wiążące obowiązki skutecznej współpracy administracyjnej pomiędzy 

państwami członkowskimi.

III. WSPÓLNE STANOWISKO

Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę odzwierciedla w znacznym stopniu opinię wyrażoną

przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu. Większość poprawek Parlamentu została ju

ż włączona do zmienionego wniosku Komisji, którego pewne kluczowe elementy zostały wł

ączone do wspólnego stanowiska. A zatem znaczna liczba poprawek Parlamentu została 

odzwierciedlona we wspólnym stanowisku w całości lub w części. Wspólne stanowisko 

zawiera również pewną liczbę nowych przepisów, które Rada uznaje za podstawowe dla 

zapewnienia skutecznego wykonania dyrektywy i przyczynienia się do prawidłowego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Wszystkie modyfikacje zmienionego wniosku Komisji dokonane przez Radę we wspólnym 

stanowisku zostały zaakceptowane przez Komisję.
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Analiza wspólnego stanowiska

Przepisy ogólne (art. 1-4)

Szczególne dziedziny prawa (art. 1)

W odniesieniu do przedmiotu dyrektywy i jej związku ze szczególnymi dziedzinami prawa 

(prawa podstawowe, prawo pracy, prawo karne, ochrona lub promowanie różnorodności 

kulturowej i językowej, bądź też pluralizmu mediów) wspólne stanowisko w znacznej mierze 

odzwierciedla poprawki Parlamentu (7, 8, 9, 290, 291, 297, 298, 299, stosowna część

poprawki 72). Nowy motyw 10 jest dodany w celu wyjaśnienia kilku zasad o charakterze 

ogólnym, które są niezależne od dostępu do działalności usługowej lub jej prowadzenia. Kilka 

drobnych zmian redakcyjnych w art. 1 ma na celu jaśniejsze i jednoznaczne sformułowanie 

tego artykułu.

Zakres zastosowania (art. 2)

W swoim wspólnym stanowisku Rada skonsolidowała i wyjaśniła zakres zastosowania 

dyrektywy uwzględniając w bardzo szerokim zakresie poprawki przyjęte przez Parlament 

w pierwszym czytaniu. A dokładniej wspólne stanowisko odzwierciedla treść poprawek 

Parlamentu (w szczególności poprawki 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 44, 20, 70, 71, 73, 

74, 78, 79, 80, 81, 82, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 232, 233, 252, 294, 295, 296, 300, 

302/332, 302/333, 304, 305, 306, 403 i stosowne części poprawek 72 i 289).

W art. 2 ust. 2 lit. a) dodanie wyrazu „nieekonomiczny” służy wyjaśnieniu wyrażenia „usługi 

świadczone w interesie ogólnym”, które nie zawsze jest jednolicie stosowane przez państwa cz

łonkowskie. Pozostałe zmiany redakcyjne w art. 2 ust. 2 lit. c), f) i i) mają na celu wyjaśnienie 

treści oraz rozwianie różnych obaw wyrażanych przez państwa członkowskie.
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Jeśli chodzi o wyłączenie usług społecznych, art. 2 ust. 2 lit. j) wspólnego stanowiska odnosi si

ę do usług społecznych świadczonych przez państwo, przez usługodawców upoważnionych do 

tego przez państwo lub organizacje charytatywne uznane za takie przez państwo, związanych z 

budownictwem socjalnym, opieką nad dziećmi oraz pomocą rodzinom i osobom będącym stale 

lub tymczasowo w potrzebie. Rada dodała również nowe zdanie w motywie 28, w którym 

podkreśliła, że dyrektywa nie powinna naruszać zasady usługi powszechnej w ramach usług 

społecznych państw członkowskich.

Rada nie jest w stanie zaakceptować poprawki 75, ponieważ motyw 20 już zawiera 

odpowiednie wyjaśnienie usług telekomunikacyjnych. Poprawka 77 dotycząca wyłączenia us

ług prawnych nie jest uwzględniona, ponieważ art. 3 już stanowi, że w przypadku kolizji mi

ędzy przepisami dyrektywy usługowej i innym wspólnotowym aktem prawnym regulującym 

specyficzne aspekty działalności usługowej, znaczenie nadrzędne mają przepisy innych 

wspólnotowych aktów prawnych.

Powiązania między dyrektywą i innymi przepisami prawa wspólnotowego (art. 3)

Wspólne stanowisko odzwierciedla poprawki Parlamentu 21, 83, 219 i 307 z zastrzeżeniem 

niewielkich zmian redakcyjnych w celu jasnego stwierdzenia, że w przypadku kolizji z innymi 

odpowiednimi wspólnotowymi aktami prawnymi znaczenie nadrzędne mają przepisy innych 

wspólnotowych aktów prawnych. W art. 3 ust. 1 zawarto orientacyjny wykaz takich aktów 

wspólnotowych. W art. 3 ust. 2 wspólnego stanowiska podkreślono również, że dyrektywa nie 

dotyczy zasad międzynarodowego prawa prywatnego, a w szczególności tych, które gwarantuj

ą, że konsumenci będą korzystać z ochrony przyznanej im na mocy przepisów dotyczących 

konsumentów obowiązujących w państwach członkowskich.

Definicje (art. 4)

Wspólne stanowisko odzwierciedla poprawki 1-3, 5-6, 11, 23-26, 93-94 oraz 97-98 z zastrze

żeniem niewielkich zmian redakcyjnych, a także 39, 84, 88-90, 95 i 308 co do zasady, choć

zostały one przeredagowane w celu zachowania spójności tekstu z obowiązującym 

prawodawstwem wspólnotowym lub z zakresem zastosowania dyrektywy.
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Ponadto we wspólnym stanowisku uzupełniono motywy 37 i 40 oraz dodano nowy motyw 38.

Rada nie uwzględniła poprawek 4, 85 i 86 dotyczących definicji „usługi” i „obowiązków 

w zakresie usług publicznych”. Poprawka 96 dotycząca definicji „pracownika” jest uważana za 

zbędną w odniesieniu do ponownie określonego zakresu zastosowania i dlatego nie została wł

ączona do wspólnego stanowiska. Poprawka 92 odnosząca się do „właściwych organów”

i poprawka 87 dotycząca pojęcia „usługodawcy” nie zostały uwzględnione ze względu na 

konieczność zachowania spójności z innym odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym.

Ostatecznie wspólne stanowisko nie uwzględnia poprawki 22 skreślającej wykaz usług obj

ętych dyrektywą i zawartych w motywie 33, która jest uwzględniona z niewielkimi zmianami 

redakcyjnymi w celu odzwierciedlenia zmienionego zakresu zastosowania.

Uproszczenie procedur administracyjnych (art. 5-8)

Wspólne stanowisko w znacznej mierze odzwierciedla stosowne poprawki Parlamentu 

Europejskiego (27, 29-30, 31, 32, 33, 99, stosowne części poprawek 100, 104, 105-106 i 108-

111, 309). W art. 6 ust. 1 stosując przyimek „poprzez” zamiast „w” Rada stara się wyjaśnić, że 

rola pojedynczych punktów kontaktowych może być ograniczona do działania w charakterze 

pośrednika między usługodawcą a właściwymi organami.

We wspólnym stanowisku stwierdza się, że formularze europejskie będą określone zgodnie 

z procedurą komitologii i dodaje się nowy motyw 45 sugerujący szereg czynników, jakie pa

ństwa członkowskie mogą uwzględnić analizując potrzebę uproszczenia procedur i formalno

ści.

Rada nie była w stanie uwzględnić niektórych poprawek, które uważane są za niezgodne 

z podejściem Rady, takich jak poprawka 102, ponieważ rejestracja pro forma w pojedynczym 

punkcie kontaktowym stanowiłaby niepotrzebne obciążenie administracyjne, a także poprawka 

103, ponieważ europejski pojedynczy punkt kontaktowy stanowiłby niepotrzebną strukturę

administracyjną i byłby sprzeczny z zasadą pomocniczości.
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Poprawka 310 nie została uwzględniona, ponieważ odniesienie do zapewnienia zgodności 

z dyrektywą 96/71/WE, które nie zostało zmienione przez obecny wniosek, nie jest uważane 

za właściwe.

Do wspólnego stanowiska nie włączono poprawki 107, ponieważ usunęłaby obowiązek 

zapewnienia informacji drogą elektroniczną, co jest podstawowym narzędziem uproszczenia 

procedur administracyjnych, ani poprawki 111, poza zmienionym terminarzem, ani też

poprawki 32, ponieważ procedury elektroniczne są podstawowym środkiem uproszczenia 

procedur administracyjnych i mogą być również stosowane do dokumentacji oryginalnej, 

ponieważ potwierdzenie autentyczności może być również zapewnione drogą elektroniczną.

Swoboda przedsiębiorczości dla usługodawców (art. 9-15)

Wspólne stanowisko odzwierciedla poprawki 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 112-113, 115, 

117, 118-122, 124-127, 128 i 129, część poprawek 30, 130, 131-133, 136-137, 138, 140, 141, 

142, 143, 144-145, 146, 147-149, 150 i 242. Niewielkie zmiany były uważane za niezbędne 

w niektórych przypadkach ze względu na zachowanie jasności; Rada uważa, że nie naruszono 

treści poprawek Parlamentu Europejskiego.

W art. 14 ust. 6 dodaje się, że zakaz konsultowania konkurencyjnych podmiotów nie dotyczy 

konsultacji społeczeństwa, a w art. 14 ust. 7 stwierdza się, że państwo członkowskie może 

wymagać ubezpieczenia lub gwarancji finansowych, chociaż usługodawca prowadzący dzia

łalność w tym państwie członkowskim nie ma takiego obowiązku.

We wspólnym stanowisku nie uwzględnia się poprawek 134 i 28, ponieważ domniemanie 

zgody (w przypadku braku odpowiedzi organów) jest bardzo istotne dla ułatwienia swobody 

przedsiębiorczości, ani też poprawki 135, ponieważ stworzyłoby to dodatkowe obciążenie dla 

wnioskodawcy i utrudniło kontrolę sądową. W art. 13 ust. 3 i 4 i w motywie 63 wspólnego 

stanowiska wprowadza się pewne zmiany dotyczące domniemania zgody, w szczególności 

umożliwiając państwom członkowskim zastosowanie przedłużenie procedury ze względu na 
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złożoność zagadnienia i pod warunkiem należytego powiadomienia wnioskodawcy o przedłu

żeniu i powodach tego przedłużenia. Powyższe ma na celu zachowanie przejrzystości i nale

żytej dostępności systemów zezwoleń dla podmiotów gospodarczych, nie pozbawiając 

organów administracji krajowej pewnego marginesu uznaniowości. W motywie 63 dodaje się

sformułowanie wyjaśniające, że możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie innych

uzgodnień dotyczących procedur udzielania zezwoleń, jeżeli jest to uzasadnione nadrzędnym 

interesem publicznym, może obejmować przepisy przewidujące, że w przypadku braku 

odpowiedzi w określonym terminie wniosek uważa się za odrzucony oraz że takie domniemane 

odrzucenie może być zaskarżone do sądu.

W art. 15 ust. 4 wspólnego stanowiska wprowadza się pewne zmiany dotyczące stosowania 

procedury oceny usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w celu wyjaśnienia, 

że przewidziany mechanizm oceny nie powinien utrudniać realizacji zadań przypisanych us

ługom świadczonym w ogólnym interesie gospodarczym oraz w celu rozwiania obaw 

Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się za całkowitym wyłączeniem usług 

świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym z procedury oceny. W art. 15 ust. 6 i 7 

wspólnego stanowiska zawarto sformułowanie, którego celem jest złagodzenie obciążenia pa

ństw członkowskich wynikającego ze zobowiązań wypływających z przepisów tego artykułu 

oraz rozwianie obaw Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się za bardziej 

zdecydowanym posunięciem polegającym na usunięciu obowiązku powiadomienia.

W szczególności we wspólnym stanowisku w ust. 6 skreśla się sformułowanie „a potrzeba jego 

wprowadzenia wynika z nowych okoliczności”. W ust. 7 wspólnego stanowiska w celu 

stworzenia pewności prawnej dodaje się zdanie wyjaśniające, że powiadomienie zgodnie 

z dyrektywą 98/34/WE będzie również oznaczać wypełnienie obowiązku powiadomienia 

przewidzianego w niniejszej dyrektywie.

Rada nie uwzględniła poprawek 116 i 209 ponieważ obowiązek dokonania oceny i złożenia 

sprawozdania na temat systemów zezwoleń jest środkiem niezbędnym do ułatwienia dostępu 

do działalności usługowej i jej prowadzenia. Jednak w nowym motywie 58 wspólnego 

stanowiska stwierdza się, że obowiązek sprawozdawczości dotyczy jedynie istnienia systemów 

zezwoleń, a nie kryteriów i warunków udzielania zezwoleń. Rada nie może zaakceptować

poprawki 114, ponieważ zmniejszyłaby przejrzystość tekstu.
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W poprawce 120 wprowadza się nowy motyw 61, który włączono do wspólnego stanowiska 

do celów wyjaśnienia, że wymóg niepowielania nie uniemożliwia państwom członkowskim 

stosowania swoich własnych warunków, lecz jedynie nakazuje uwzględnienie równorzędnych 

warunków już spełnionych przez usługodawcę w innym państwie członkowskim. Ponadto 

wspólne stanowisko odzwierciedla treść poprawki 121, lecz proponuje inne brzmienie. Jednak 

do wspólnego stanowiska nie włączono poprawki 122, ponieważ jeśli wyłączono by decyzje 

o udzieleniu zezwoleń z obowiązku uzasadnienia, kontrola sądowa decyzji administracyjnych, 

w szczególności w przypadku stron trzecich, stałaby się mniej skuteczna lub nawet praktycznie 

niemożliwa. Podobnie we wspólnym stanowisku nie uwzględniono poprawki 151, ponieważ

usunięcie obowiązku powiadomienia w istotny sposób wpłynęłoby na procedurę oceny.

Swoboda świadczenia usług i związane z nią odstępstwa (art. 16-18)

Jeśli chodzi o swobodę świadczenia usług (art. 16), wspólne stanowisko w pełni odzwierciedla 

poprawki Parlamentu Europejskiego (45-47, 152 i 293/rev4). Nowy motyw 82 został dodany 

w celu wyjaśnienia stosowania zasad państw członkowskich dotyczących warunków 

zatrudnienia. Jeśli chodzi o dodatkowe odstępstwa od swobody świadczenia usług (art. 17),

wspólne stanowisko uwzględnia poprawki Parlamentu (53, 48, 50, 51, 54, 161, 162, 163, 165, 

169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 400 i 404) wraz z niewielką zmianą w ust. 12 odnoszącą si

ę do przesyłania odpadów. Art. 18 pierwotnego wniosku dotyczący odstępstw przejściowych 

został skreślony zgodnie z odpowiednią poprawką Parlamentu.

Poprawki 164, 167 i 168 nie są uważane za stosowne ze względu na zmiany dokonane w art. 

16. Rada nie uwzględniła poprawki 176, ponieważ odstępstwa indywidualne odnoszące się do

wykonywania zawodu medycznego, do zdrowia publicznego i do porządku publicznego są zb

ędne w wyniku wyłączenia usług zdrowotnych z zakresu zastosowania i ze względu na nowe 

brzmienie art. 16.
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Prawa usługobiorców (art. 19-21)

Jeśli chodzi o prawa usługobiorców wspólne stanowisko w dużej mierze odzwierciedla 

odpowiednie poprawki Parlamentu (178, 180, 247 i częściowo 55); naniesiono jedynie 

niewielkie zmiany lub dodano niewielkie fragmenty.

Jednak Rada nie jest w stanie zaakceptować dodania wyrazu „wyłącznie” (poprawka 177) do 

klauzuli dotyczącej niedyskryminacji określonej w art. 20, ponieważ poprawkę tę można by

łoby interpretować jako umożliwiającą dyskryminację ze względu na inne podstawy. Poprawka 

179, przewidująca nowy art. 22a, nie może zostać uwzględniona, ponieważ rozdział dotyczący 

uproszczenia procedur administracyjnych zawiera wystarczające informacje szczegółowe 

dotyczące roli pojedynczych punktów kontaktowych.

Jeśli chodzi o zwrot kosztów opieki medycznej udzielonej w innym państwie członkowskim 

(art. 23 pierwotnego wniosku), we wspólnym stanowisku uwzględnia się poprawki 56-62 

i 180/247, skreślające art. 23 i odpowiednie motywy.

Jeśli chodzi o przepisy dotyczące delegowania pracowników i delegowania obywateli państw 

trzecich (art. 24 i 25 pierwotnego wniosku), we wspólnym stanowisku uwzględniono podejście 

Parlamentu (poprawki 181, 182/248, 63-64, 183/249 i 65-66) i skreślono art. 24 i 25 

pierwotnego wniosku.

Jakość usług (art. 22-27)

Jeśli chodzi o przepisy odnoszące się do jakości usług, wspólne stanowisko w dużej mierze 

odzwierciedla podejście Parlamentu (poprawki 64, 67, 185, 187, 188, 190, 194, 195, 196).

W celu zachowania jasności, w art. 22 zebrano wszystkie wymagania dotyczące informowania, 

które znajdowały się w innych częściach dyrektywy. W art. 23 wspólnego stanowiska 

potwierdza się, że ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej nie jest obowiązkowe. Nie 

uwzględniono procedury w przypadku załamania rynku ubezpieczeń, ponieważ jest ona 

niepotrzebna z tego względu, że ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej nie jest już

obowiązkowe.
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We wspólnym stanowisku nie uwzględniono poprawek 184 i 186, ponieważ stworzyłyby one 

niepotrzebne obciążenie dla usługodawców. Nie uwzględniono również poprawki 191, 

ponieważ usługodawcy muszą udzielać usługobiorcom informacji na temat gwarancji 

posprzedażnych. Nie można zaakceptować poprawki 192, ponieważ nie wspomniano wyraźnie 

związku z innym prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym gwarancji posprzedażnych. We 

wspólnym stanowisku nie uwzględniono poprawek 193 i 210, ponieważ Rada uważa, że obowi

ązek dokonania oceny i złożenia sprawozdania na temat ograniczeń działalności 

wielodyscyplinarnej jest środkiem niezbędnym do ułatwienia dostępu do działalności usługowej 

i jej prowadzenia.

Współpraca administracyjna (art. 28-36)

We wspólnym stanowisku odzwierciedlono w pełni lub co do treści odpowiednie poprawki 

Parlamentu Europejskiego (w szczególności poprawki 68-69, 197-198, 200-203), jednak 

z pewnymi zmianami struktury, które były konieczne z uwagi na nowy układ rozdziału dotycz

ącego swobody świadczenia usług.

Program konwergencji i przepisy końcowe (art. 37-46)

We wspólnym stanowisku zawarto, z niewielkimi zmianami redakcyjnymi, poprawki 

Parlamentu (w szczególności poprawki 70, 71, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213). Dodano 

nowy motyw 114, aby przedstawić cel kodeksów postępowania.

W art. 39 ust. 5 wspólnego stanowiska wprowadzono ważny element, jakim jest proces, 

w ramach którego państwa członkowskie przedstawiają Komisji sprawozdanie dotyczące 

wymogów krajowych, których stosowanie mogłoby być objęte przepisami art. 16 ust. 1 akapit 

trzeci i art. 16 ust. 3. Komisja przekazuje informacje o tych wymogach pozostałym państwom 

członkowskim oraz zapewnia analizy i określa kierunki działań w zakresie ich stosowania 

w kontekście dyrektywy. Rada uważa, że ten przepis, będący kluczowym elementem ogólnej
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równowagi uzgodnionego tekstu, stwarza skuteczny system monitorowania krajowego 

ustawodawstwa, które może stanowić przeszkodę dla swobody świadczenia usług. Chociaż

w pewnych okolicznościach obowiązek ten mógłby stworzyć pewne początkowe obciążenie 

dla organów administracji krajowej, to jednak zminimalizowałby obciążenie administracyjne us

ługodawców  i ponoszone przez nich koszty, a ponadto ułatwiłby stosowanie dyrektywy,

pomagając państwom członkowskim w określeniu istniejących przeszkód.

W art. 40 wspólnego stanowiska wprowadza się przepisy dotyczące komitetu regulacyjnego.

We wspólnym stanowisku wprowadza się art. 43 dotyczący ochrony danych osobowych.

W art. 44 ust. 1 wspólnego stanowiska uwzględnia się poprawkę Parlamentu i przedłuża się

okres wykonania do 3 lat. Wspólne stanowisko zawiera również nowy motyw, w którym zach

ęca się państwa członkowskie do sporządzenia tabeli pokazujących korelację między dyrektyw

ą a środkami transpozycji. 

IV. WNIOSEK

Rada uważa, że jej wspólne stanowisko, będące wynikiem różnorodnych prac 

przygotowawczych i negocjacji toczących się od 2004 r. oraz cieszące się pełnym poparciem 

Komisji, jest w dużej mierze zgodne z celami proponowanej dyrektywy. Wobec powyższego 

we wspólnym stanowisku podjęto próbę stworzenia dobrze zdefiniowanych ram prawnych, 

które zwiększyłyby pewność prawną dla usługodawców i usługobiorców oraz możliwość

wykonywania przez nich podstawowych swobód, o których mowa w traktacie.

Rada należycie uwzględniła opinię Parlamentu przyjętą w pierwszym czytaniu i zmieniony 

wniosek Komisji. Zauważa, że istnieje zasadnicza zbieżność stanowisk trzech instytucji 

w szczególności w odniesieniu do podstawowych przepisów projektu dyrektywy. Wspólne 

stanowisko dobrze odzwierciedla tę zbieżność.

_____________________
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