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PR_COD_2am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 

przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz 
w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
przez Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty 
sposób błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie 
korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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2 Dz.U. C ... z ..., str. ....
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym
(10003/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0001(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (10003/2006 – C6-0000/2006),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0002)2,

– uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2006)0160)3,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewn
ętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0000/2006),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 30



PE 376.648v02-00 6/21 PR\629484PL.doc

PL

(30) Istnieje już znaczna ilość przepisów 
wspólnotowych dotyczących działalności 
usługowej. Niniejsza dyrektywa rozwija, a 
tym samym uzupełnia, wspólnotowy 
dorobek prawny. Kolizje pomiędzy niniejsz
ą dyrektywą a innymi wspólnotowymi 
aktami prawnymi zostały
zidentyfikowane i uwzględnione w 
niniejszej dyrektywie, także poprzez 
zastosowanie odstępstw. Niezbędne jest 
jednak ustanowienie zasady w odniesieniu 
do wszelkich pozostałych i wyjątkowych 
sytuacji, w których występuje kolizja mi
ędzy przepisem niniejszej dyrektywy a 
przepisem innego wspólnotowego aktu 
prawnego. Występowanie takiej kolizji 
powinno być stwierdzane zgodnie z 
postanowieniami Traktatu dotyczącymi
prawa przedsiębiorczości i swobodnego 
przepływu usług.

skreślony

Uzasadnienie

Ten punkt uzasadnienia należy skreślić, ponieważ tekst Rady nie wnosi wartości dodanej do 
przepisów art. 3, a także w celu uniknięcia niepewności prawnej.

Poprawka 2
Artykuł 1 ustępy 6 i 7

6. Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na 
prawo pracy czyli na jakiekolwiek przepisy

6. Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na 
prawo pracy, czyli na jakiekolwiek przepisy 
prawne lub postanowienia umowne dotycz
ące warunków zatrudnienia, warunków 
pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz stosunków między pracodawcą
a pracownikiem, które państwa cz
łonkowskie stosują zgodnie z prawem 
wspólnotowym oraz z ustawodawstwem i 
praktykami krajowymi. Niniejsza 
dyrektywa nie ma również wpływu na 
przepisy państw członkowskich dotyczące 
zabezpieczenia społecznego.
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7. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
korzystania z praw podstawowych 
uznanych w państwach członkowskich oraz 
w prawie wspólnotowym. Nie narusza tak
że prawa do negocjowania, zawierania i 
wdrażania umów zbiorowych oraz 
podejmowania akcji protestacyjnych, 
zgodnie z prawem i praktykami krajowymi 
zgodnymi z prawem wspólnotowym

7. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
korzystania z praw podstawowych 
uznanych w państwach członkowskich oraz 
w prawie wspólnotowym. Nie narusza tak
że prawa do negocjowania, zawierania i 
wdrażania umów zbiorowych oraz 
podejmowania akcji protestacyjnych, 
zgodnie z prawem wspólnotowym oraz z 
ustawodawstwem i praktykami krajowymi, 
w szczególności z przepisami dotyczącymi 
stosunków między partnerami spo
łecznymi w państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia nową strukturę art. 1 ust. 6 i 7, wprowadzoną we wniosku Komisji po 
poprawkach, a następnie przyjętą przez Radę (o prawie pracy jest mowa w ust. 6, a ust. 7 
dotyczy praw podstawowych). Sprawą zasadniczą pozostaje jednak wprowadzenie w tekście 
kilku korekt, aby uzyskać jak największe poparcie obywateli i obywatelek Unii Europejskiej. 
Dlatego też poprawka uwzględnia fakt, że odniesienie do Karty praw podstawowych zostanie 
wprowadzone tylko w 15. punkcie uzasadnienia, pod warunkiem wprowadzenia w art. 1 
sformułowania odzwierciedlającego dosłownie art. 28 karty. Ponadto zgodnie z art. 126 ust. 2 
traktatu WE należy zwrócić szczególną uwagę na ustawodawstwo i praktyki krajowe, w 
szczególności te, które regulują stosunki między partnerami społecznymi w państwach cz
łonkowskich.

Poprawka 3
Artykuł 2 ustęp2 litera a)

a) usług o charakterze nieekonomicznym
świadczonych w interesie ogólnym;

a) usług świadczonych w interesie ogólnym;

Uzasadnienie

Poprawka częściowo przywraca stanowisko zajęte przez Parlament w pierwszym czytaniu. 
Wydaje się, że w ten sposób osiągamy kompromis ze stanowiskiem Rady, przywracając tekst 
wniosku Komisji po poprawkach.

Poprawka 4
Artykuł 2 ustęp2 litera j)
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j) usług społecznych świadczonych przez us
ługodawców upoważnionych do tego przez 
państwo lub organizacje charytatywne 
uznane za takie przez państwo, związane z 
budownictwem socjalnym, opieką nad dzie
ćmi oraz pomocą rodzinom i osobom będ
ącym stale lub tymczasowo w potrzebie;

j) usług społecznych świadczonych przez pa
ństwo, przez upoważnionych lub 
uznanych przez państwo usługodawców 
lub organizacje charytatywne, związanych z 
budownictwem socjalnym, opieką nad dzie
ćmi oraz pomocą rodzinom i osobom będ
ącym stale lub tymczasowo w potrzebie, a 
także z obowiązkowymi i uzupełniającymi 
systemami ochrony socjalnej przed 
podstawowymi zagrożeniami życiowymi;

Uzasadnienie

Chociaż poprawka przywraca nowy tekst Rady, wprowadzający lepszą definicję prawną usług 
społecznych, a zatem większe bezpieczeństwo prawne, to jednak uwzględnia również niedawno 
przyjęty komunikat Komisji w sprawie usług socjalnych użyteczności publicznej 
(COM(2006)0177 wersja końcowa). Poprawka nie uprzedza wyników bieżącej konsultacji ani 
o nich nie przesądza. Komisja podejmie decyzję w sprawie dalszego ciągu procedury i rozwa
ży najlepsze podejście, uwzględniając między innymi potrzebę i możliwość prawną
przedstawienia wniosku legislacyjnego.

Poprawka 5
Artykuł 3

Powiązania z innymi przepisami prawa 
wspólnotowego

Powiązania z innymi przepisami prawa 
wspólnotowego

1. W przypadku kolizji między przepisami 
niniejszej dyrektywy i innym 
wspólnotowym aktem prawnym reguluj
ącym specyficzne aspekty podejmowania i 
prowadzenia działalności usługowej w okre
ślonych dziedzinach lub w ramach okre
ślonych zawodów, pierwszeństwo mają
przepisy innych wspólnotowych aktów 
prawnych i to one stosowane są do tych 
określonych dziedzin lub zawodów.
Obejmuje to w szczególności:

a) dyrektywę 96/71/WE; a) dyrektywę 96/71/WE;

b) rozporządzenie Rady (EWG) nr 
1408/71;

b) rozporządzenie Rady (EWG) nr 
1408/71;
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c) dyrektywę 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 transmisyjnej1;

c) dyrektywę 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 transmisyjnej1;

d) dyrektywę 2005/36/WE. d) dyrektywę 2005/36/WE.

2. Niniejsza dyrektywa nie dotyczy zasad 
międzynarodowego prawa prywatnego, a 
zwłaszcza zasad regulujących prawo maj
ące zastosowanie do zobowiązań
umownych i pozaumownych, także tych, 
które gwarantują, że konsumenci będą
korzystać z ochrony przyznanej im na mocy 
zasad ochrony konsumentów określonych 
w przepisach dotyczących konsumentów 
obowiązujących w ich państwie cz
łonkowskim.

2. Niniejsza dyrektywa nie dotyczy zasad 
międzynarodowego prawa prywatnego, a 
zwłaszcza zasad regulujących prawo maj
ące zastosowanie do zobowiązań
umownych i pozaumownych, także tych, 
które gwarantują, że konsumenci będą
korzystać z ochrony przyznanej im na mocy 
zasad ochrony konsumentów określonych 
w przepisach dotyczących konsumentów 
obowiązujących w ich państwie cz
łonkowskim.

2 a. Niniejsza dyrektywa nie pozbawia 
konsumentów ochrony, jaką zapewnia 
ustawodawstwo dotyczące ochrony 
konsumentów obowiązujące w ich pa
ństwie członkowskim, zgodnie z prawem 
wspólnotowym.

3. Państwa członkowskie stosują przepisy 
niniejszej dyrektywy zgodnie z 
postanowieniami Traktatu dotyczącymi 
prawa przedsiębiorczości i swobodnego 
przepływu usług.

3. Państwa członkowskie stosują przepisy 
niniejszej dyrektywy zgodnie z 
postanowieniami Traktatu dotyczącymi 
prawa przedsiębiorczości i swobodnego 
przepływu usług.

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia tekst art. 3 w nowym brzmieniu zaproponowanym przez Radę. Ponadto 
zgodnie z art. 153 ust. 5 traktatu WE poprawka zmierza do utrzymania kruchej równowagi 
wypracowanej przez Parlament w pierwszym czytaniu.

Poprawka 6
Artykuł 28

Wzajemna pomoc - zobowiązania ogólne Wzajemna pomoc - zobowiązania ogólne
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1. Państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnej pomocy i podejmują środki 
skutecznej współpracy w celu zapewnienia 
nadzoru nad usługodawcami i usługami 
przez nich świadczonymi.

1. Państwa członkowskie udzielają sobie
wzajemnej pomocy i podejmują środki 
skutecznej współpracy w celu zapewnienia 
nadzoru nad usługodawcami i usługami 
przez nich świadczonymi.

2. Do celów niniejszego rozdziału, państwa 
członkowskie wyznaczają jeden lub więcej 
punktów łącznikowych, których dane 
kontaktowe są przekazywane innym pa
ństwom członkowskim i Komisji. Komisja 
publikuje i regularnie uaktualnia wykaz 
punktów łącznikowych.

2. Do celów niniejszego rozdziału, państwa 
członkowskie wyznaczają jeden lub więcej 
punktów łącznikowych, których dane 
kontaktowe są przekazywane innym pa
ństwom członkowskim i Komisji. Komisja 
publikuje i regularnie uaktualnia wykaz 
punktów łącznikowych.

3. Wnioski o informacje i wnioski o 
przeprowadzenie wszelkich kontroli, 
weryfikacji i dochodzeń zgodnie z 
niniejszym rozdziałem są należycie 
uzasadnione, w szczególności poprzez okre
ślenie powodu złożenia wniosku.
Informacje podlegające wymianie 
wykorzystywane są tylko w odniesieniu do 
zagadnień określonych we wniosku.

3. Wnioski o informacje i wnioski o 
przeprowadzenie wszelkich kontroli, 
weryfikacji i dochodzeń zgodnie z 
niniejszym rozdziałem są należycie 
uzasadnione, w szczególności poprzez okre
ślenie powodu złożenia wniosku.
Informacje podlegające wymianie 
wykorzystywane są tylko w odniesieniu do 
zagadnień określonych we wniosku.

4. W przypadku otrzymania wniosku o 
pomoc od właściwych organów w innym pa
ństwie członkowskim, państwa cz
łonkowskie zapewniają, że usługodawcy 
prowadzący przedsiębiorstwo na ich 
terytorium dostarczają ich właściwym 
organom wszelkich informacji potrzebnych 
do nadzoru nad ich działalnością zgodnie z 
ich przepisami krajowymi.

4. W przypadku otrzymania wniosku o 
pomoc od właściwych organów w innym pa
ństwie członkowskim, państwa cz
łonkowskie zapewniają, że usługodawcy 
prowadzący przedsiębiorstwo na ich 
terytorium dostarczają ich właściwym 
organom wszelkich informacji potrzebnych 
do nadzoru nad ich działalnością zgodnie z 
ich przepisami krajowymi.

5. W przypadku wystąpienia trudności z 
realizacją wniosku o udzielenie informacji 
lub o przeprowadzenie kontroli, weryfikacji 
lub dochodzenia, dane państwo cz
łonkowskie niezwłocznie informuje o tym 
wnioskujące państwo członkowskie w celu 
znalezienia rozwiązania.

5. W przypadku wystąpienia trudności z 
realizacją wniosku o udzielenie informacji 
lub o przeprowadzenie kontroli, weryfikacji 
lub dochodzenia, dane państwo cz
łonkowskie niezwłocznie informuje o tym 
wnioskujące państwo członkowskie w celu 
znalezienia rozwiązania.

6. Państwa członkowskie dostarczają
informacje, o które zwrócą się inne państwa 
członkowskie lub Komisja, drogą
elektroniczną i w najkrótszym możliwym 
terminie.

6. Państwa członkowskie dostarczają
informacje, o które zwrócą się inne państwa 
członkowskie lub Komisja, drogą
elektroniczną i w najkrótszym możliwym 
terminie.
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7. Państwa członkowskie zapewniają, że z 
rejestrów, w których są wpisani us
ługodawcy i do których mogą mieć wgląd 
właściwe organy na ich terytorium, mogą
również korzystać, na tych samych 
warunkach, równorzędne właściwe organy 
pozostałych państw członkowskich.

7. Państwa członkowskie zapewniają, że z 
rejestrów, w których są wpisani us
ługodawcy i do których mogą mieć wgląd 
właściwe organy na ich terytorium, mogą
również korzystać, na tych samych 
warunkach, równorzędne właściwe organy 
pozostałych państw członkowskich.

8. Państwa członkowskie przekazują
Komisji informacje o przypadkach, w 
których inne państwa członkowskie nie 
realizują swoich zobowiązań w zakresie 
wzajemnej pomocy. W razie konieczności 
Komisja podejmuje odpowiednie kroki, wł
ącznie z postępowaniem przewidzianym w 
art. 226 Traktatu aby zapewnić
przestrzeganie przez dane państwa cz
łonkowskie ich zobowiązań w zakresie 
pomocy wzajemnej. Komisja okresowo 
informuje państwa członkowskie o 
stosowaniu przepisów dotyczących 
wzajemnej pomocy.

8. Państwa członkowskie przekazują
Komisji informacje o przypadkach, w 
których inne państwa członkowskie nie 
realizują swoich zobowiązań w zakresie 
wzajemnej pomocy. W razie konieczności 
Komisja podejmuje odpowiednie kroki, wł
ącznie z postępowaniem przewidzianym w 
art. 226 Traktatu aby zapewnić
przestrzeganie przez dane państwa cz
łonkowskie ich zobowiązań w zakresie 
pomocy wzajemnej. Komisja okresowo 
informuje państwa członkowskie o 
stosowaniu przepisów dotyczących 
wzajemnej pomocy.

Uzasadnienie

Aby wprowadzić więcej jasności i bezpieczeństwa prawnego, poprawka usuwa w ust. 4 
odniesienie do właściwych „przepisów krajowych”. Tematu tego przede wszystkim nie należy 
podejmować w artykule dotyczącym postanowień ogólnych, który odnosi się głównie do 
ogólnych zobowiązań państw członkowskich zwracających się o udzielenie wzajemnej pomocy, 
a nie do właściwego prawa. Ponadto sformułowanie ust. 4 nie jest wystarczająco jasne, aby 
umożliwić ustalenie z całą pewnością, które przepisy krajowe są właściwe. Określenie „ich 
przepisy krajowe” może się odnosić tylko do prawa krajowego „państw członkowskich 
prowadzenia przedsiębiorstwa”. Poprawka ma na celu usunięcie jakiejkolwiek dwuznaczno
ści, z której wynikałoby, że nadzór nad działalnością usługodawcy jest zgodny wyłącznie z 
prawem krajowym państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa.

Poprawka 7
Artykuł 29

Wzajemna pomoc - Ogólne zobowiązania 
odnoszące się do państwa członkowskiego 
prowadzenia przedsiębiorstwa

Wzajemna pomoc - Ogólne zobowiązania 
odnoszące się do państwa członkowskiego 
prowadzenia przedsiębiorstwa
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1. W odniesieniu do usługodawców 
świadczących usługi w innym państwie cz
łonkowskim, państwo członkowskie 
prowadzenia przedsiębiorstwa dostarcza 
informacje dotyczące usługodawców 
prowadzących przedsiębiorstwo na jego 
terytorium, jeżeli inne państwo cz
łonkowskie wnioskuje o to, a w szczególno
ści potwierdza, że usługodawca prowadzi 
przedsiębiorstwo na terytorium tego pa
ństwa i, zgodnie z posiadanymi przez nie 
informacjami, nie prowadzi działalności w 
sposób niezgodny z prawem.

1. W odniesieniu do usługodawców 
świadczących usługi w innym państwie cz
łonkowskim, państwo członkowskie 
prowadzenia przedsiębiorstwa dostarcza 
informacje dotyczące usługodawców 
prowadzących przedsiębiorstwo na jego 
terytorium, jeżeli inne państwo cz
łonkowskie wnioskuje o to, a w szczególno
ści potwierdza, że usługodawca prowadzi 
przedsiębiorstwo na terytorium tego pa
ństwa i, zgodnie z posiadanymi przez nie 
informacjami, nie prowadzi działalności w 
sposób niezgodny z prawem.

2. Państwo członkowskie prowadzenia 
przedsiębiorstwa przeprowadza kontrole, 
weryfikacje i dochodzenia, o które zwraca 
się inne państwo członkowskie i informuje 
je o ich wynikach i, ewentualnie, o podj
ętych działaniach. Czyniąc to, właściwe 
organy działają w zakresie uprawnień
przyznanych im w swoich państwach cz
łonkowskich. Właściwe organy mogą w ka
żdym poszczególnym przypadku 
zadecydować o podjęciu najbardziej 
odpowiednich środków w celu realizacji 
wniosku innego państwa członkowskiego.

2. Państwo członkowskie prowadzenia 
przedsiębiorstwa przeprowadza kontrole, 
weryfikacje i dochodzenia, o które zwraca 
się inne państwo członkowskie i informuje 
je o ich wynikach i, ewentualnie, o podj
ętych działaniach. Czyniąc to, właściwe 
organy działają w zakresie uprawnień
przyznanych im w swoich państwach cz
łonkowskich. Właściwe organy mogą w ka
żdym poszczególnym przypadku 
zadecydować o podjęciu najbardziej 
odpowiednich środków w celu realizacji 
wniosku innego państwa członkowskiego.

3. Państwo członkowskie prowadzenia 
przedsiębiorstwa po uzyskaniu faktycznych 
informacji o postępowaniu lub konkretnych 
działaniach usługodawcy prowadzącym
przedsiębiorstwo na jego terytorium, 
świadczącym usługi w innych państwach cz
łonkowskich, które, zgodnie z posiadanymi 
przez nie informacjami, mogą spowodować
istotną szkodę dla zdrowia lub bezpiecze
ństwa osób lub dla środowiska naturalnego, 
powiadamia w możliwie najkrótszym 
terminie wszystkie pozostałe państwa cz
łonkowskie i Komisję.

3. Państwo członkowskie prowadzenia 
przedsiębiorstwa po uzyskaniu faktycznych 
informacji o postępowaniu niezgodnym z 
prawem, powiązanym ze świadczeniem us
ług lub jakichkolwiek konkretnych dzia
łaniach usługodawcy prowadzącego przedsi
ębiorstwo na jego terytorium, świadcz
ącego usługi w innych państwach cz
łonkowskich, które, zgodnie z posiadanymi 
przez nie informacjami, mogą spowodować
istotną szkodę dla zdrowia lub bezpiecze
ństwa osób lub dla środowiska naturalnego, 
powiadamia w możliwie najkrótszym 
terminie wszystkie pozostałe państwa cz
łonkowskie i Komisję.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa informowało pozostałe 
państwa członkowskie o jakichkolwiek konkretnych działaniach usługodawcy prowadzącego 
przedsiębiorstwo na terytorium tego państwa, które powodują szkodę dla zdrowia lub 
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bezpieczeństwa osób, lub dla środowiska naturalnego. Niniejsza poprawka, przywracająca w 
części stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu, uwzględnia ponadto ewentualne inne 
niezgodne z prawem działania usługodawcy, a w szczególności problem pracy nielegalnej 
oraz pozornego samozatrudnienia.

Poprawka 8
Artykuł 30

Nadzór sprawowany przez państwo cz
łonkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa 
w przypadku tymczasowego przeniesienia 
się usługodawcy do innego państwa cz
łonkowskiego

Nadzór sprawowany przez państwo cz
łonkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa 
w przypadku tymczasowego przeniesienia 
się usługodawcy do innego państwa cz
łonkowskiego

1. W odniesieniu do przypadków nieobj
ętych art. 31 ust. 1, państwo członkowskie 
prowadzenia przedsiębiorstwa zapewnia, że 
zgodność z jego wymogami jest 
nadzorowana zgodnie z uprawnieniami w 
zakresie nadzoru przewidzianymi w jego 
prawie krajowym, w szczególności poprzez 
środki nadzoru w miejscu prowadzenia 
przedsiębiorstwa przez usługodawcę.

1. Państwo członkowskie prowadzenia 
przedsiębiorstwa jest odpowiedzialne za 
kontrolę usługodawcy na swoim 
terytorium, w szczególności poprzez środki 
nadzoru w miejscu prowadzenia przedsi
ębiorstwa przez usługodawcę.

2. Państwo członkowskie prowadzenia 
przedsiębiorstwa nie zaprzestaje 
sprawowania nadzoru lub egzekwowania 
zgodności z przepisami na swoim 
terytorium, ze względu na fakt, że usługa 
była świadczona lub wyrządziła szkodę w 
innym państwie członkowskim.

2. Państwo członkowskie prowadzenia 
przedsiębiorstwa nie zaprzestaje 
sprawowania nadzoru lub egzekwowania 
zgodności z przepisami na swoim 
terytorium, ze względu na fakt, Że usługa 
była świadczona lub wyrządziła szkodę w 
innym państwie członkowskim.

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie 
oznacza zobowiązania państwa cz
łonkowskiego prowadzenia przedsi
ębiorstwa do przeprowadzania weryfikacji 
i kontroli stanu faktycznego na terytorium 
państwa członkowskiego, w którym 
świadczona jest usługa. Takie weryfikacje 
i kontrole są przeprowadzane, na wniosek 
organów państwa członkowskiego 
prowadzenia przedsiębiorstwa, przez 
organy państwa członkowskiego, w 
którym usługodawca tymczasowo 
świadczy usługi, zgodnie z art. 31.

skreślony

Uzasadnienie
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Poprawki do rozdziału dotyczącego współpracy administracyjnej przestrzegają nowej 
struktury określonej przez Radę, która pozwala na uzyskanie jasnego obrazu obowiązków pa
ństw członkowskich prowadzenia przedsiębiorstwa i państw członkowskich, w których usługa 
jest świadczona. Poprawka równocześnie przywraca częściowo stanowisko Parlamentu w 
pierwszym czytaniu. Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu państwo członkowskie prowadzenia 
przedsiębiorstwa jest zatem odpowiedzialne za nadzór nad usługodawcą na swoim terytorium 
i nie może odmówić podjęcia kroków, powołując się na fakt, że usługa została wykonana w 
innym państwie członkowskim.

Poprawka 9
Artykuł 31

Nadzór sprawowany przez państwo cz
łonkowskie, w którym świadczona jest us
ługa w przypadku tymczasowego 
przeniesienia się usługodawcy

Nadzór sprawowany przez państwo cz
łonkowskie, w którym świadczona jest us
ługa w przypadku tymczasowego 
przeniesienia się usługodawcy

1. W odniesieniu do krajowych wymogów, 
które mogą zostać nałożone na mocy art. 
16 lub 17, państwo członkowskie, w 
którym usługa jest świadczona, jest 
odpowiedzialne za Nadzór nad działalności
ą usługodawcy na swoim terytorium.
Zgodnie z prawem wspólnotowym, pa
ństwo członkowskie, w którym świadczona 
jest usługa:

1. Państwo członkowskie, w którym usługa 
jest świadczona, jest odpowiedzialne za 
nadzór nad działalnością usługodawcy na 
swoim terytorium. Zgodnie z prawem 
wspólnotowym, państwo członkowskie, w 
którym świadczona jest usługa:

a) podejmuje wszelkie środki konieczne do 
zapewnienia, aby usługodawcy spełnili te
wymogi dotyczące podejmowania i 
prowadzenia działalności usługowej;

a) podejmuje wszelkie środki konieczne do 
zapewnienia, aby usługodawcy spełnili 
wymogi dotyczące podejmowania i 
prowadzenia działalności usługowej;

b) przeprowadza niezbędne kontrole, 
weryfikacje i dochodzenia w celu 
sprawowania nadzoru nad świadczoną us
ługą.

b) przeprowadza niezbędne kontrole, 
weryfikacje i dochodzenia w celu 
sprawowania nadzoru nad świadczoną us
ługą, w tym te, o które zwróci się państwo 
członkowskie prowadzenia przedsi
ębiorstwa.
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2. W odniesieniu do wymogów innych niż
określone w ust. 1, w przypadku, gdy us
ługodawca tymczasowo przenosi się do 
innego państwa członkowskiego w celu 
świadczenia usługi, nie prowadząc w nim 
przedsiębiorstwa, właściwe organy tego pa
ństwa członkowskiego uczestniczą w 
sprawowaniu nadzoru nad usługodawcą
zgodnie z ust. 3 i 4.

skreślony

3. Na wniosek państwa członkowskiego
prowadzenia przedsiębiorstwa, właściwe 
organy państwa członkowskiego, w którym 
świadczona jest usługa, przeprowadzają
kontrole, weryfikacje i dochodzenia niezb
ędne do zapewnienia skutecznego nadzoru 
przez państwo członkowskie prowadzenia 
przedsiębiorstwa. Czyniąc to, właściwe 
organy działają w zakresie uprawnień
przyznanych im w ich państwach cz
łonkowskich. Właściwe organy mogą w ka
żdym poszczególnym przypadku 
zadecydować o podjęciu najbardziej 
odpowiednich środków w celu realizacji 
wniosku innego państwa członkowskiego.

3. Jeżeli państwo członkowskie
prowadzenia przedsiębiorstwa tego zażąda, 
właściwe organy państwa członkowskiego, 
w którym świadczona jest usługa, 
przeprowadzają kontrole, weryfikacje i 
dochodzenia niezbędne do zapewnienia 
skutecznego nadzoru przez państwo cz
łonkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa.
Czyniąc to, właściwe organy działają w 
zakresie uprawnień przyznanych im w ich 
państwach członkowskich. Właściwe 
organy mogą w każdym poszczególnym 
przypadku zadecydować o podjęciu 
najbardziej odpowiednich środków w celu 
realizacji wniosku innego państwa cz
łonkowskiego.

4. Właściwe organy państwa cz
łonkowskiego, w którym świadczona jest 
usługa, z własnej inicjatywy, mogą
prowadzić kontrole, weryfikacje i 
dochodzenia na miejscu, o ile te kontrole, 
weryfikacje i dochodzenia nie są
dyskryminacyjne, nie wynikają z faktu 
prowadzenia przez usługodawcę przedsi
ębiorstwa w innym państwie członkowskim 
i są proporcjonalne.

4. Właściwe organy państwa cz
łonkowskiego, w którym świadczona jest 
usługa, mogą prowadzić kontrole, 
weryfikacje i dochodzenia na miejscu, o ile 
te kontrole, weryfikacje i dochodzenia nie s
ą dyskryminacyjne, nie wynikają z faktu 
prowadzenia przez usługodawcę przedsi
ębiorstwa w innym państwie członkowskim 
i są proporcjonalne.

Uzasadnienie

Poprawki do rozdziału dotyczącego współpracy administracyjnej przestrzegają nowej 
struktury określonej przez Radę, która pozwala na uzyskanie jasnego obrazu obowiązków pa
ństw członkowskich prowadzenia przedsiębiorstwa i państw członkowskich, w których usługa 
jest świadczona. Poprawka równocześnie przywraca częściowo stanowisko Parlamentu w 
pierwszym czytaniu. Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu państwo członkowskie prowadzenia 
przedsiębiorstwa jest zatem odpowiedzialne za nadzór nad usługodawcą na swoim terytorium, 
natomiast państwo członkowskie, w którym usługa jest świadczona, nadzoruje usługodawcę w 
przypadku, gdy świadczy on usługi na terytorium tego państwa.
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Poprawka 10
Artykuł 39

Wzajemna ocena Wzajemna ocena

1. W terminie do ...*, państwa cz
łonkowskie przedstawiają Komisji 
sprawozdanie zawierające informacje okre
ślone w następujących przepisach:

1. W terminie do ...*, państwa cz
łonkowskie przedstawiają Komisji 
sprawozdanie zawierające informacje okre
ślone w następujących przepisach:

a) art. 9 ust. 2, w zakresie systemów 
zezwoleń;

a) art. 9 ust. 2, w zakresie systemów 
zezwoleń;

b) art. 15 ust. 5, w zakresie wymogów 
podlegających ocenie;

b) art. 15 ust. 5, w zakresie wymogów 
podlegających ocenie;

c) art. 25 ust. 3, w zakresie działalności 
wielodyscyplinarnej.

c) art. 25 ust. 3, w zakresie działalności 
wielodyscyplinarnej.

2. Komisja przesyła sprawozdania okre
ślone w ust. 1 państwom członkowskim, 
które przedkładają uwagi na temat każdego 
sprawozdania w ciągu sześciu miesięcy od 
jego otrzymania. W tym samym terminie, 
Komisja przeprowadza konsultacje w 
sprawie sprawozdań z zainteresowanymi 
stronami.

2. Komisja przesyła sprawozdania okre
ślone w ust. 1 państwom członkowskim, 
które przedkładają uwagi na temat każdego 
sprawozdania w ciągu sześciu miesięcy od 
jego otrzymania. W tym samym terminie, 
Komisja przeprowadza konsultacje w 
sprawie sprawozdań z zainteresowanymi 
stronami.

3. Komisja przedstawia sprawozdania i 
uwagi państw członkowskich komitetowi, o 
którym mowa w art. 40 ust. 1, który może 
przedstawić swoje uwagi.

3. Komisja przedstawia sprawozdania i 
uwagi państw członkowskich komitetowi, o 
którym mowa w art. 40 ust. 1, który może 
przedstawić swoje uwagi.

4. Na podstawie uwag przedłożonych 
zgodnie z ust. 2 i 3 Komisja przedstawia w 
terminie do …** Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
podsumowujące oraz w stosownych 
przypadkach propozycje dodatkowych 
inicjatyw.

4. Na podstawie uwag przedłożonych 
zgodnie z ust. 2 i 3 Komisja przedstawia w 
terminie do …** Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
podsumowujące oraz w stosownych 
przypadkach propozycje dodatkowych 
inicjatyw.



PR\629484PL.doc 17/21 PE 376.648v02-00

PL

5. W terminie do ...*** państwa cz
łonkowskie przedstawiają Komisji 
sprawozdanie dotyczące wymogów 
krajowych, których stosowanie może 
podlegać art. 16 ust. 1 akapit trzeci i art. 16 
ust. 3 zdanie pierwsze, wraz z 
uzasadnieniem dlaczego uważają, że 
stosowanie tych wymogów spełnia kryteria 
określone w art. 16 ust. 1 akapit trzeci i art. 
16 ust. 3 zdanie pierwsze.

5. W terminie do ...*** państwa cz
łonkowskie przedstawiają Komisji 
sprawozdanie dotyczące wymogów 
krajowych, których stosowanie może 
podlegać art. 16 ust. 1 akapit trzeci i art. 16 
ust. 3 zdanie pierwsze, wraz z 
uzasadnieniem dlaczego uważają, że 
stosowanie tych wymogów spełnia kryteria 
określone w art. 16 ust. 1 akapit trzeci i art. 
16 ust. 3 zdanie pierwsze.

Następnie państwa członkowskie przekazuj
ą Komisji informacje o wszelkich zmianach 
swoich wymogów, w tym także o 
wprowadzeniu nowych wymogów, o 
których mowa powyżej, wraz z 
uzasadnieniem ich stosowania.

Następnie państwa członkowskie przekazuj
ą Komisji informacje o wszelkich zmianach 
swoich wymogów, w tym także o 
wprowadzeniu nowych wymogów, o 
których mowa powyżej, wraz z 
uzasadnieniem ich stosowania.

Komisja informuje o przekazanych 
wymogach inne państwa członkowskie.
Przekazanie takie nie przeszkadza w przyj
ęciu przedmiotowych przepisów przez pa
ństwa członkowskie. Komisja 
przygotowuje corocznie analizy i 
wskazówki dotyczące stosowania tych 
przepisów w kontekście niniejszej 
dyrektywy.

Komisja informuje o przekazanych 
wymogach inne państwa członkowskie.
Przekazanie takie nie przeszkadza w przyj
ęciu przedmiotowych przepisów przez pa
ństwa członkowskie.

* Trzy lata od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

** Cztery lata od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

*** Trzy lata po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

* Trzy lata od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

** Cztery lata od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

*** Trzy lata po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

Uzasadnienie

Wspomniane „analizy i wskazówki” nie pozwalają na uprzednie ocenienie lub zasięgnięcie 
opinii, co mogłoby zakwestionować wspólną władzę legislacyjną Rady i Parlamentu 
Europejskiego. Wykładnia prawa wspólnotowego leży poza tym w kompetencjach Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Sprawozdawczyni jest zdania, że Komisja 
Europejska mogłaby pomóc państwom członkowskich w opracowaniu wspólnej metody 
przeprowadzania oceny, aby mogły one wypełnić obowiązek przedstawienia sprawozdania 
zgodnie z niniejszym artykułem. 

Poprawka 11
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Artykuł 41

W terminie do ...* i następnie co trzy lata 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wyczerpujące 
sprawozdanie w sprawie stosowania 
niniejszej dyrektywy. Zgodnie z art. 16 ust.
4 sprawozdanie to dotyczy w szczególności 
stosowania art. 16. Dotyczy ono także 
potrzeby wprowadzenia dodatkowych 
środków w odniesieniu do zagadnień wył
ączonych z zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy. W stosownych przypadkach 
sprawozdaniu towarzyszą wnioski dotycz
ące zmiany niniejszej dyrektywy w celu 
zakończenia budowy rynku wewnętrznego 
usług.

W terminie do ...* i następnie co trzy lata 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wyczerpujące 
sprawozdanie w sprawie stosowania 
niniejszej dyrektywy. Zgodnie z art. 16 ust.
4 sprawozdanie to dotyczy w szczególności 
stosowania art. 16. Opócz kwestii, o 
których mowa w art. 38, sprawozdanie 
dotyczy także potrzeby wprowadzenia 
środków harmonizacyjnych lub innych
dodatkowych środków w odniesieniu do 
zagadnień wyłączonych z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy. Zgodnie z 
art. 16 ust. 4 sprawozdanie rozpatruje 
również stosowność wprowadzania 
środków harmonizacyjnych wobec 
rodzajów działalności usługowej, które 
obejmuje niniejsza dyrektywa. W 
stosownych przypadkach sprawozdaniu 
towarzyszą wnioski dotyczące zmiany 
niniejszej dyrektywy w celu zakończenia 
budowy rynku wewnętrznego usług.

* 5 lat od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

* 5 lat od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Uzasadnienie

Przyjmując nowy tekst przedstawiony przez Radę, niniejsza poprawka ma równocześnie na 
celu uzyskanie spójności klauzuli przeglądu z pozostałymi postanowieniami dyrektywy 
przewidującymi już środki harmonizacyjne, czyli art. 16 ust. 4 i art. 38. Poprawka uwzględnia 
również art. 47 i 95 traktatu WE, w świetle których współprawodawcy przyjmują środki dotycz
ące zbliżenia postanowień legislacyjnych państw członkowskich, których celem jest 
ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
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UZASADNIENIE

Wstęp1.

Po dwóch latach przedłużających się dyskusji i wytężonej pracy w Komisji Rynku Wewn
ętrznego i Ochrony Konsumentów Parlament Europejski przyjął 16 lutego 2006 r. swoje 
stanowisko w pierwszym czytaniu.

Dzięki kompromisowi osiągniętemu w Parlamencie zdołano rozwiać obawy i uspokoić
polemiki spowodowane pierwotnym wnioskiem Komisji, a także wyjaśnić nieporozumienia 
wokół dyrektywy niefortunnie zwanej „dyrektywą Bolkesteina”.

Sprawiło to, że 25 000 manifestantów, którzy wyszli na ulice Strasburga w czasie debaty na 
posiedzeniu plenarnym, z zadowoleniem przyjęło zasadnicze i radykalne zmiany wprowadzone 
przez Parlament, dzięki którym akt ten stał się do przyjęcia dla większości. Komisja i Rada 
uznały kompromis Parlamentu za ogromny krok naprzód, określany przez austriacką
prezydencję jako „decydujący w historii demokracji europejskiej”, a także dający podstawy 
dla politycznego porozumienia w sprawie „dyrektywy usługowej”. W omawianym procesie 
legislacyjnym instytucje europejskie uwzględniły potrzebę budowania Europy społecznej.

Również Rada pod przewodnictwem Irlandii, Holandii, Luksemburga i Wielkiej Brytanii 
wykonała od czasu przyjęcia wniosku Komisji wiele zadań dotyczących aspektów technicznych 
zagadnienia. Porozumienie polityczne przyjęte przez Radę ds. konkurencyjności w dniu 29 
maja 2006 r., wobec braku sprzeciwu ze strony któregokolwiek państwa członkowskiego, było 
znakomitym akcentem na zakończenie okresu prezydencji austriackiej, w rok po francuskim 
referendum w sprawie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.

Komisja i Rada przyznały, że kompromis uzyskany w Parlamencie w drażliwych kwestiach, 
takich jak zakres zastosowania, zniesienie zasady kraju pochodzenia, całkowite wykluczenie 
prawa pracy i międzynarodowego prawa prywatnego czy rozdział dotyczący współpracy 
administracyjnej, jest bardzo kruchy i nie należy go podważać.

Sprawozdawczyni rozumie, że porozumienie polityczne wypracowane przez Radę również
stanowi kruchy i wyważony kompromis, zasadniczo bardzo bliski stanowisku Parlamentu w 
pierwszym czytaniu. Rozważa jednak również potrzebę drugiego czytania w Parlamencie w 
celu wprowadzenia w akcie większego bezpieczeństwa prawnego i uczynienia go bardziej 
zrozumiałym, aby zapewnić sobie pełne poparcie obywateli i obywatelek Unii Europejskiej.

W takiej perspektywie sprawozdawczyni proponuje ograniczoną liczbę poprawek w następuj
ących dziedzinach kluczowych: prawo pracy, wyłączenie usług społecznych, ochrona 
konsumentów, współpraca administracyjna, wzajemna ocena i klauzula przeglądu. 
Proponowane poprawki skupiają się na artykułach i dla zachowania spójności będą wymagały 
uzupełnienia o poprawki w odpowiednich punktach uzasadnienia.

Na zakończenie sprawozdawczyni pragnie również zwrócić uwagę na liczne obciążenia 
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administracyjne i wymagania biurokratyczne wprowadzone w tekście Rady, chociaż nie 
zaproponowano żadnej poprawki dotyczącej tej kwestii.

Sprawozdawczyni stara się uzyskać porozumienie z Radą, aby jak najszybciej doprowadzić do 
przyjęcia dyrektywy w sprawie usług na rynku wewnętrznym, która przyniesie istotne korzyści 
gospodarcze i nowe możliwości dla przedsiębiorstw, zapewniając jednocześnie wysoki poziom 
ochrony konsumentów.

Poprawki zaproponowane przez sprawozdawczynię2.

Prawo pracy, art. 1a)

Należy podkreślić, że wszystkie trzy instytucje zgadzają się co do całkowitego wyłączenia 
prawa pracy z zakresu zastosowania dyrektywy, w tym również w odniesieniu do delegowania 
pracowników. Sprawozdawczyni uważa jednak, że aby zapewnić sobie jak największe 
poparcie obywateli i obywatelek Unii Europejskiej, należy bezwzględnie wprowadzić kilka 
drobnych korekt w tekście zaproponowanym przez Radę. Dlatego też chociaż zgadzamy się, 
by odniesienie do Karty praw podstawowych wprowadzono tylko w odpowiednim punkcie 
uzasadnienia, to jednak art. 1 powinien odzwierciedlać dosłownie sformułowanie z art. 28 
karty. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na ustawodawstwo i praktyki krajowe, w 
szczególności te, które regulują stosunki między partnerami społecznymi w państwach cz
łonkowskich.

W związku z tym poprawka proponuje zastąpić tekst Rady sformułowaniem „zgodnie z 
prawem wspólnotowym oraz z ustawodawstwem i praktykami krajowymi”, zgodnym z 
traktatem i stosowanym w karcie, a także w wielu instrumentach dotyczących wspólnotowego 
prawa pracy.

b) Usługi społeczne, art. 2

Definicja prawna ustalona przez Radę zapewnia większe bezpieczeństwo prawne i wydaje się
do przyjęcia. Należy ponadto w odpowiedni sposób uwzględnić komunikat w sprawie usług 
socjalnych użyteczności publicznej przyjęty przez Komisję Europejską 26 kwietnia 2006 r. 
Sprawozdawczyni jest zdania, że dyrektywa w sprawie usług na rynku wewnętrznym nie 
powinna uprzedzać wyników zainicjowanej przez komunikat Komisji procedury konsultacji ani 
o nich przesądzać.

c) Ochrona konsumentów, art. 3

Osiągnięto również zgodę co do konieczności stworzenia w ramach niniejszej dyrektywy 
rzeczywistych korzyści gospodarczych dla przedsiębiorstw, zwiększając przy tym ochronę
konsumentów, którzy będą mogli korzystać z wysokiej jakości oferowanych usług i ich wi
ększej dostępności. W związku z powyższym sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje 
proponowany przez Radę tekst art. 3 dotyczącego ochrony konsumentów. Proponowana 
poprawka wprowadza ponadto odpowiednią równowagę, zastrzegając równocześnie, zgodnie 
z art. 153 traktatu WE, że niniejsza dyrektywa nie stanowi przeszkody dla państwa cz
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łonkowskiego w utrzymaniu lub ustanawianiu bardziej rygorystycznych środków ochrony 
konsumenta zgodnych z prawem wspólnotowym. 

d) Współpraca administracyjna 

Poprawki do rozdziału dotyczącego współpracy administracyjnej przestrzegają nowej struktury 
określonej przez Radę, która pozwala na uzyskanie jasnego obrazu obowiązków państw cz
łonkowskich prowadzenia przedsiębiorstwa i państw członkowskich, w których usługa jest 
świadczona. 

Pewna liczba poprawek jest jednak konieczna, aby odzwierciedlić całościowy kompromis osi
ągnięty w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, dzięki któremu 
wzmocniono możliwości nadzoru państwa członkowskiego, w którym usługa jest świadczona, 
nad działalnością usługodawcy. Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu państwo członkowskie 
prowadzenia przedsiębiorstwa jest zatem odpowiedzialne za nadzór nad usługodawcą na 
swoim terytorium, natomiast państwo członkowskie, w którym usługa jest świadczona, 
nadzoruje usługodawcę w przypadku, gdy świadczy on usługi na terytorium tego państwa. 
Sprawozdawczyni jest ponadto zdania, że rozdział dotyczący współpracy administracyjnej nie 
powinien zawierać odniesień do prawa mającego zastosowanie do usługodawcy, biorąc pod 
uwagę, że kwestia ta została uregulowana w art. 16 dzięki wykreśleniu zasady państwa 
pochodzenia i dzięki postanowieniom dotyczącym swobodnego świadczenia usług. 

e) Art. 39 ust. 5, analizy i wskazówki dotyczące stosowania art. 16 

Rada wprowadza zasadę, zgodnie z którą państwa członkowskie przedstawiają Komisji 
sprawozdanie dotyczące wymogów krajowych, których stosowanie może podlegać art. 16 ust. 
1 akapit trzeci i art. 16 ust. 3. Komisja informuje o tych wymogach inne państwa członkowskie 
i zapewnia analizy i wskazówki dotyczące ich stosowania w zakresie niniejszej dyrektywy. 

Sprawozdawczyni uznaje, że wykładnia prawa wspólnotowego leży w kompetencjach Trybuna
łu Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, i pragnie zachować uprawnienia instytucjonalne 
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie działań podejmowanych w następstwie procesu 
oceny. 

f) Klauzula przeglądu i środki harmonizacyjne, art. 41

Sprawozdawczyni przyjmuje nowy tekst zaproponowany przez Radę. Proponowana poprawka 
ma na celu uzyskanie spójności klauzuli przeglądu z pozostałymi postanowieniami dyrektywy 
przewidującymi już środki harmonizacyjne, czyli art. 16 ust. 4 i art. 38. Sprawozdawczyni uwa
ża, że poza zakresem stosowania niniejszej dyrektywy współprawodawcy przyjmują środki 
dotyczące zbliżenia postanowień legislacyjnych państw członkowskich, których celem jest 
ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego zgodnie z traktatem.

Procedury wzajemnej oceny3.

Sprawozdawczyni pragnie wyrazić swe obawy związane z obciążeniem biurokratycznym 
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administracji państw członkowskich na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, jakie mog
ą spowodować procedury wzajemnej oceny, wprowadzone przez tekst Rady.

Poza dużą liczbą ustaw krajowych, których dostosowanie będzie konieczne, aby osiągnąć
zgodność z niniejszą dyrektywą, państwa członkowskie będą musiały przedstawiać Komisji 
sprawozdania, w których określą swoje systemy zezwoleń (art. 9 ust. 2), wymogi związane ze 
swobodą prowadzenia przedsiębiorstwa (art. 15), jak również wymogi dotyczące działalności 
wielodyscyplinarnej (art. 25 ust. 3).

Aby doprowadzić do szybkiego kompromisu z Radą, sprawozdawczyni postanowiła uszanowa
ć decyzję państw członkowskich i nie będzie proponować poprawek mających na celu 
przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania, które usuwało ten ciężar 
biurokratyczny. Sprawozdawczyni wyraża nadzieję, że kosztowne wymogi nałożone na 
administracje krajowe pozwolą przynajmniej na zmniejszenie do minimum utrudnień
biurokratycznych, jak również kosztów administracyjnych w stosunku do usługodawców.

Poza procedurami wzajemnej oceny przewidzianymi początkowo we wniosku Komisji, Rada 
wprowadziła nową procedurę oceny dotyczącą wymogów krajowych, które mogą nałożyć pa
ństwa członkowskie zgodnie z art. 16.

Sprawozdawczyni przyznaje, że ten nowy obowiązek informowania jest kluczowym 
elementem tekstu Rady, ponieważ państwa członkowskie mogłyby wykorzystywać wymogi 
krajowe w celu blokowania możliwości transgranicznego świadczenia usług. W związku z 
powyższym sprawozdawczyni przyjmuje ten warunek przejrzystości, mimo iż pociągnie on za 
sobą zwiększenie biurokracji. 


	629484pl.doc

