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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wdrażania dyrektywy o usługach (2006/123/WE)
(2010/2053(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 3 Traktatu UE,

– uwzględniając art. 9, 49 i 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym1,

– uwzględniając notę informacyjną Komisji z dnia 18 maja 2010 r. adresowaną do Rady ds. 
Konkurencyjności w sprawie dotychczasowego bilansu wdrażania dyrektywy o usługach,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku Aktu o jednolitym rynku” 
(COM(2010)0608),

– uwzględniając art. 48 i art. 119 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych i Komisji Rozwoju Regionalnego 
(A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że dyrektywa o usługach ma na celu pełną realizację wewnętrznego 
rynku usług, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu jakości i spójności 
społecznej,

B. mając na uwadze, że dyrektywa o usługach stanowi instrument na rzecz wzrostu Unii 
Europejskiej i że powinna ona być realizowana w ramach strategii „Europa 2020” oraz 
Aktu o jednolitym rynku

C. mając na uwadze, że transpozycja dyrektywy o usługach stanowi poważne wyzwanie dla 
państw członkowskich, sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz władz 
lokalnych z uwagi na przepisy dotyczące prawa przedsiębiorczości, swobody świadczenia 
usług i na tworzenie pojedynczych punktów kontaktowych w celu zapewnienia wsparcia 
usługodawcom, 

D. mając na uwadze, że wpływ dyrektywy na gospodarkę, przedsiębiorstwa i obywateli 
będzie można ocenić dopiero po jej transpozycji we wszystkich państwach członkowskich 
Unii,

E. mając na uwadze, że jakość procesu wdrażania dyrektywy przez państwa członkowskie 

                                               
1 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36
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jest równie istotna, jak przestrzeganie wyznaczonych terminów jej wdrożenia,

1.
przypomina bezprecedensową debatę publiczną i polityczną, której przedmiotem była 
dyrektywa o usługach oraz kluczową rolę Parlamentu Europejskiego w tych negocjacjach, 
 dlatego uważa, że rolą Parlamentu Europejskiego jest zapewnienie skutecznego 
monitorowania procesu wdrażania dyrektywy przez państwa członkowskie; wzywa 
Komisję do regularnego informowania Parlamentu o stanie transpozycji dyrektywy;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w związku z wdrażaniem dyrektywy o usługach 
można zaobserwować we wszystkich państwach członkowskich niespotykaną dotąd 
dynamiczną modernizację, objawiającą się nowymi metodami pracy i oceny; podkreśla 
kluczową rolę partnerów społecznych i organizacji zawodowych w procesie transpozycji; 
wzywa Komisję do pełnego włączenia ich do procesu wzajemnej oceny;

3. zauważa, że większość państw członkowskich opowiedziała się za transpozycją poprzez 
przyjęcie tzw. ustawodawstwa horyzontalnego; jednak zauważa, że sposób transpozycji 
zależy od specyfiki organizacji wewnętrznej poszczególnych państw członkowskich; 
wzywa państwa członkowskie do zapewnienia przejrzystości procesu transpozycji, 
szczególnie poprzez zwiększenie zaangażowania parlamentów krajowych;

Proces dokonywania oceny

4. uważa, że proces oceny krajowych przepisów dotyczących swobody przedsiębiorczości 
oraz swobody świadczenia usług jest podstawą dyrektywy; zauważa, że proces ten musi 
pozwolić na modernizację systemów zezwoleń oraz wymogów w zakresie swobody 
przedsiębiorczości i świadczenia usług w celu ułatwienia transgranicznego świadczenia 
usług;

5. przypomina, że państwa członkowskie mogą zachować własne systemy zezwoleń oraz 
pewne wymogi, jeśli nie mają one charakteru dyskryminacyjnego oraz są konieczne i 
proporcjonalne; podkreśla, że zgodnie z tymi założeniami państwa członkowskie 
zachowały niektóre systemy zezwoleń, zwiększając ich przejrzystość oraz dostępność dla 
usługodawców;

6. zwraca uwagę na napotkane trudności w uznawaniu kwalifikacji zawodowych; 
przypomina, że dyrektywa o usługach nie ma zastosowania do przepisów już objętych 
dyrektywami sektorowymi; wzywa Komisję do wyjaśnienia tej sytuacji w ramach 
przeglądu dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych;

7. przypomina specyfikę przepisów dotyczących prawa przedsiębiorczości oraz przepisów 
dotyczących czasowego świadczenia usług w innym państwie członkowskim; wzywa 
Komisję do pełnego uwzględnienia tej specyfiki przy dokonywaniu oceny;

8. podkreśla, że rozpoczęty w ramach dyrektywy proces oceny wiąże się z dużym nakładem 
pracy dla organów administracji krajowych oraz że obciążenie to musi być brane pod 
uwagę przy ocenie transpozycji;
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9. odnotowuje wysiłki państw członkowskich wkładane we wdrażanie procesu wzajemnej 
oceny;  uważa, że stan zaawansowania procesu nie pozwala jeszcze na ocenę jego 
skuteczności; życzy sobie, aby Komisja przeprowadziła szczegółową analizę 
potencjalnych możliwości tej nowej metody w ramach Aktu o jednolitym rynku; ubolewa 
nad faktem, że Parlament Europejski i parlamenty krajowe nie są bardziej zaangażowane 
w proces wzajemnej oceny;

Pojedyncze punkty kontaktowe

10. uważa, że realizacja pojedynczych punktów kontaktowych jest zasadniczym elementem 
skutecznego wdrażania dyrektywy; przyznaje, że wymaga ona znacznych wysiłków ze 
strony państw członkowskich pod względem finansowym, technicznym i 
organizacyjnym; podkreśla potrzebę zaangażowania partnerów społecznych w tym 
zakresie;

11. wzywa państwa członkowskie do dalszej poprawy dostępności pojedynczych punktów 
kontaktowych, jak również jakości i przydatności informacji udzielanych usługodawcom; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do upewnienia się, że informacje udzielane 
przez pojedyncze punkty kontaktowe są dostępne w wielu językach;

12. ubolewa nad faktem, że pojedyncze punkty kontaktowe są nadal bardzo mało znane przez 
usługodawców; wzywa Komisję i państwa członkowskie do jak najszybszego 
zorganizowania kampanii informacyjnych dla wszystkich zainteresowanych stron;

13. wzywa państwa członkowskie do dostarczania danych statystycznych niezbędnych do 
oceny działalności pojedynczych punktów kontaktowych i ich wpływu na poziomie 
europejskim;

14. wzywa Komisję do wzmocnienia efektu synergii pomiędzy pojedynczymi punktami 
kontaktowymi utworzonymi na szczeblu krajowym i do rozwoju niezbędnych do tego 
celu narzędzi technicznych i operacyjnych;

Współpraca administracyjna

15. przypomina znaczenie przepisów dotyczących współpracy administracyjnej i wzajemnej 
pomocy; uważa, że wdrożenie tych przepisów jest warunkiem zapewnienia skutecznego 
systemu kontroli usługodawców oraz wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa usług 
w Unii Europejskiej;

16. z zadowoleniem zauważa wzrost liczby rejestracji organów krajowych odpowiedzialnych 
za monitorowanie usług w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), 
co pozwala na bezpośrednią, szybką i skuteczną wymianę informacji;

17. podkreśla potrzebę rozwoju szkoleń dla urzędników administracji państwowych i 
regionalnych odpowiedzialnych za monitorowanie usług; wzywa Komisję do 
opracowania wieloletniego programu w tym zakresie;

Zakres zastosowania 
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18. zwraca uwagę, że w niektórych państwach członkowskich istnieją trudności z dokładnym 
określeniem wyłączeń, o których mowa w dyrektywie, w szczególności w sprawie usług 
społecznych i zdrowotnych; przypomina, że usługi te zostały wyłączone ze względu na 
ich specyfikę i że wymagają one sektorowych wspólnotowych ram prawnych;

19. uważa, że dodatkowe środki konieczne do pełnej realizacji wewnętrznego rynku usług 
muszą zostać włączone w trwającą dyskusję w sprawie Aktu o jednolitym rynku;

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz 
Radzie, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Europejska dyrektywa usługowa (2006/123/WE) weszła w życie dnia 28 grudnia 2006 r. Jej 
celem jest otwarcie rynku dla usługodawców w Unii Europejskiej, zniesienie 
protekcjonistycznych ograniczeń prowadzenia działalności usługowej stosowanych przez 
państwa członkowskie oraz zapewnienie przestrzegania zasady swobodnego przepływu 
stanowiącej podstawę wspólnego rynku, inaczej mówiąc, europejscy usługodawcy powinni 
mieć możliwość prowadzenia działalności w całej UE bez biurokratycznych przeszkód.

Stale pojawia się, niesłuszne zresztą, przekonanie, że dyrektywa spowoduje deregulację lub 
liberalizację sektora usług. Nie jest to prawdą. Celem dyrektywy usługowej jest wpłynięcie na 
dostęp do rynków w państwach członkowskich w taki sposób, aby usunąć arbitralne 
przeszkody, a także by zasady stosowane przez państwa członkowskie były właściwe i 
niedyskryminujące. Wyraźnie określono, że ta inicjatywa ustawodawcza nie wpłynie ani na 
prawo pracy, ani na prawa pracowników, na co szczególny nacisk położył Parlament 
Europejski.

Umożliwi to zachowanie europejskich i krajowych osiągnięć. Krytykowana jako czynnik 
umożliwiający dumping socjalny zasada kraju pochodzenia, zgodnie z którą przy 
czynnościach wykonywanych poza granicami UE usługodawcy mieliby podlegać wyłącznie 
przepisom własnego kraju, została skreślona i zastąpiona zasadą kraju docelowego. Ponadto 
dyrektywa zezwala państwom na stosowanie własnych uregulowań dotyczących warunków 
zatrudnienia, łącznie z tymi, które określono w powszechnie obowiązujących układach 
zbiorowych.

Należy zauważyć, że Parlament Europejski był siłą napędową prac legislacyjnych i że 
wyjątkowy jest fakt, iż Rada przychyliła się do większości jego propozycji. Szczególnie w 
odniesieniu do brzmienia art. 16, w którym podkreślono: „Przepisy niniejszego artykułu nie 
stanowią przeszkody dla państwa członkowskiego, do którego usługodawca udaje się w celu 
świadczenia usługi, do nałożenia wymogów (…), gdy są one uzasadnione względami 
porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego lub ochrony 
środowiska naturalnego (…). Ponadto przepisy te nie stanowią również przeszkody dla tego 
państwa członkowskiego w stosowaniu, zgodnie z prawem wspólnotowym, własnych zasad 
dotyczących warunków zatrudnienia, w tym zasad określonych w układach zbiorowych.”

Początkowo przy wdrażaniu dyrektywy usługowej w państwach członkowskich Parlament 
Europejski odnotował opóźnienia, a w niektórych przypadkach zagorzałe dyskusje. W 
związku z tym podjął decyzję o wnikliwym obserwowaniu i wspieraniu procesu transpozycji.
Zajęto się kwestiami braków związanych z transpozycją oraz kwestiami dotyczącymi
interpretacji i zastosowania dyrektywy. Stało się to bodźcem do sporządzenia niniejszego 
sprawozdania.

Zakres obowiązywania

Zakres obowiązywania dyrektywy usługowej obejmuje zasadniczo wszystkie usługi handlowe 
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świadczone przez usługodawcę z siedzibą w jednym z państw członkowskich. Dyrektywa nie 
uwzględnia m.in. usług o charakterze nieekonomicznym świadczonych w interesie ogólnym, 
usług finansowych i transportowych, usług świadczonych przez agencje pracy tymczasowej, 
usług zdrowotnych i społecznych w dziedzinie opieki, opieki nad dziećmi i budownictwa 
socjalnego. Dyrektywa nie zagraża usługom świadczonym w interesie ogólnym i w żadnym 
wypadku nie służy degradacji podstawowych usług publicznych.

Sprawozdawczyni podkreśla, że zakres obowiązywania dyrektywy musi zostać wdrożony w 
jasny i jednoznaczny sposób. Tylko w ten sposób może powstać pewność prawa.
Sprawozdawczyni podkreśla też w szczególności, że wdrożenie dyrektywy usługowej nie 
może służyć jako pretekst do deregulacji lub prywatyzacji w państwach członkowskich. Jeżeli 
jakiś rząd chce spowodować deregulację, powinien też przejąć odpowiedzialność za swoje 
działania.

W trakcie procesu transpozycji stało się jasne, że niektórzy usługodawcy nie wiedzą, czy 
świadczone przez nich usługi wchodzą w zakres obowiązywania dyrektywy czy też nie.
Odnosi się to szczególnie do art. 2 lit. j). Dlatego też wzywa się państwa członkowskie do 
wykorzystania i zastosowania instrumentów dyrektywy, kiedy chodzi na przykład o usunięcie 
z zakresu obowiązywania dyrektywy usług opieki nad małymi dziećmi.

Sprawozdawczyni podkreśla ponadto, że konieczne jest nie tylko jasne rozgraniczenie 
pomiędzy usługami objętymi zakresem obowiązywania omawianej dyrektywy a usługami 
świadczonymi w interesie ogólnym, lecz również zapewnienie ochrony usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym za pośrednictwem właściwych ram prawnych.

Pojedynczy punkt kontaktowy

Uproszczenie procedur administracyjnych i stworzenie pojedynczych punktów kontaktowych 
jest z pewnością bardzo korzystne dla usługodawców. Instrument ten, o ile jest prawidłowo 
skonstruowany, może mieć szczególnie duże znaczenie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Przeprowadzanie wszystkich procedur i załatwianie wszystkich formalności koniecznych do 
podjęcia i prowadzenia działalności usługowej w przypadku transgranicznego świadczenia 
usług powinno być możliwe za pośrednictwem tych punktów kontaktowych. Powinny one 
udostępniać precyzyjne, pełne i zrozumiałe informacje dotyczące formalności, procedur 
administracyjnych, obowiązujących przepisów itd. Ponadto przedsiębiorcy powinni otrzymać 
wsparcie przy przeprowadzaniu koniecznych procedur administracyjnych. W miarę 
możliwości procedury powinny być realizowane drogą elektroniczną.

Sprawozdawczyni wychodzi z założenia, że przy tworzeniu pojedynczych punktów 
kontaktowych należy uwzględnić wszystkie zainteresowane podmioty, tj. oprócz 
przedsiębiorstw również przedstawicieli pracowników, aby zagwarantować, że przekazane 
zostaną wszystkie istotne informacje dotyczące przede wszystkim obowiązujących przepisów 
prawa pracy, by umożliwić jak najszybsze i najłatwiejsze rozwiązanie pojawiających się 
problemów.

Sprawozdawczyni uważa jednak, że niewłaściwe byłoby, gdyby pojedyncze punkty 
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kontaktowe ograniczały się wyłącznie do formy elektronicznej. Normą powinno być osobiste 
doradztwo wykwalifikowanego personelu. Z tego względu pojedyncze punkty kontaktowe 
powinny być zobowiązane do informowania usługodawców o obowiązujących przepisach 
prawa pracy i prawa socjalnego. Tylko w ten sposób można uniknąć sytuacji, w której 
usługodawca powołuje się na nieznajomość norm prawnych obowiązujących w danym kraju.
Ponadto potrzebna byłaby koordynacja poszczególnych punktów, aby w ten sposób 
umożliwić usługodawcom dostęp do najświeższych informacji.

Oczywiste jest też, że informacje powinny być dostępne w kliku językach.

Współpraca administracyjna

Odnośnie do współpracy administracyjnej dyrektywa usługowa zawiera jasne stanowisko 
dotyczące zobowiązań państw członkowskich prowadzenia działalności i państw 
członkowskich, w których świadczone są usługi. System wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) pomaga przy tym właściwym organom w państwach członkowskich 
usuwać praktyczne przeszkody. IMI jest godnym pochwały instrumentem, ponieważ wspiera 
pracę organów administracji, dzięki temu, że umożliwia gromadzenie danych dotyczących 
różnych sposobów administrowania, trudności językowych bądź brakujących informacji za 
pośrednictwem punktów kontaktowych w innych państwach członkowskich. W przyszłości 
sprawozdawczyni będzie w większym stopniu zwracać uwagę na to, by system ten był 
rzeczywiście stosowany. Wydaje się, że w tym obszarze państwa członkowskie mają jeszcze 
sporo do nadrobienia.

Wzajemna ocena
Sprawozdawczyni pragnie podkreślić raz jeszcze, że wprowadzona w przeszłości przez Radę 
procedura wzajemnej oceny prowadzi do powstania zbędnych obciążeń biurokratycznych dla 
organów administracyjnych państw członkowskich na szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym.
Oprócz dużej liczby krajowych przepisów, które należy dostosować do postanowień 
dyrektywy usługowej, państwa członkowskie muszą przedłożyć Komisji Europejskiej 
sprawozdania w sprawie krajowych regulacji dotyczących zezwoleń (art. 9 ust. 2), wymogów 
dotyczących swobody przedsiębiorczości (art. 15) oraz wymogów dotyczących działalności 
wielodyscyplinarnej (art. 25 ust.3).

Należy jeszcze dokładnie sprawdzić ewentualne korzyści związane z tą procedurą, ponieważ 
zdaniem sprawozdawczyni dodatkowe obciążenia biurokratyczne i związane z tym koszty 
administracyjne są nieuniknione.


