
PR\871268PL.doc PE467.251v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2011/2085(INI)

22.6.2011

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie procesu wzajemnej oceny przewidzianego w dyrektywie usługowej
(2011/2085 (INI))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawczyni: Małgorzata Handzlik



PE467.251v01-00 2/10 PR\871268PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3

UZASADNIENIE ..................................................................................................................7



PR\871268PL.doc 3/10 PE467.251v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie procesu wzajemnej oceny przewidzianego w dyrektywie usługowej
(2011/2085(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 3 Traktatu UE,
– uwzględniając art. 9, 49 i 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Na drodze do lepiej funkcjonującego
jednolitego rynku usług – wykorzystanie wyników procesu wzajemnej oceny 
przewidzianego w dyrektywie usługowej” (COM(2011)0020) oraz załączony do niego 
dokument roboczy Służb Komisji w sprawie procesu wzajemnej oceny przewidzianego 
w dyrektywie usługowej (SEC(2011)0102),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Akt o jednolitym rynku. Dwanaście 
dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania” 
(COM(2011)0206),

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

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie lepiej funkcjonującego 
jednolitego rynku usług – proces wzajemnej oceny przewidziany w dyrektywie usługowej,

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

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzania 
i partnerstwa na jednolitym rynku2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie wdrożenia dyrektywy 
usługowej 2006/123/WE3,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,
– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Prawnej (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że usługi w dalszym ciągu stanowią jedynie ok. jedną piątą całkowitego 
obrotu handlowego wewnątrz UE, a jednocześnie stanowią ponad dwie trzecie unijnego 
PKB i zatrudnienia,

B. mając na uwadze, że działalność objęta zakresem dyrektywy usługowej stanowi 40% 
unijnego PKB i zatrudnienia,

C. Mając na uwadze, że dyrektywa usługowa stanowi dźwignię na rzecz wzrostu Unii 
Europejskiej i że jej pełne i właściwe wdrożenie włączone jest w ramy strategii „Europa 
2020” oraz Aktu o jednolitym rynku,

                                               
1Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.
2Tekst przyjęty, P7_TA(2011)0144.
3Tekst przyjęty, P7_TA(2011)0051.
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D. mając na uwadze, że transpozycja dyrektywy usługowej stanowi wyzwanie dla 
administracji państw członkowskich, ale że jest także solidną podstawą dla rozwoju 
współpracy administracyjnej,

E. mając na uwadze, że w ramach procesu kontroli do Komisji Europejskiej wpłynęło blisko 
34 tys. zgłoszeń dotyczących wymogów,

I.Wprowadzenie 
1. z zadowoleniem odnosi się do komunikatu Komisji w sprawie procesu wzajemnej oceny 

przewidzianego w dyrektywie usługowej i z uznaniem odnosi się do ogromnego nakładu 
pracy włożonego przez Komisję i, przede wszystkim, państwa członkowskie;

2. podkreśla, że funkcjonowanie jednolitego rynku usług jest warunkiem koniecznym dla 
stymulowania wzrostu i zatrudnienia w Europie;

3. uważa, że pierwszym priorytetem w zakresie tworzenia jednolitego rynku usług jest pełne 
i kompletne wdrożenie dyrektywy usługowej we wszystkich państwach członkowskich 
oraz uruchomienie w pełni operatywnych pojedynczych punktów kontaktowych; 

4. podkreśla, że proces wzajemnej oceny umożliwił przeprowadzenie oceny wewnętrznego 
rynku usług po wdrożeniu dyrektywy, zwłaszcza w odniesieniu do wymogów zawartych 
w art. 9, 15 i 16. 

II. Doświadczenia związane z procesem wzajemnej oceny

5. zauważa nieprecyzyjność art. 39 dyrektywy usługowej w zakresie ustalania konkretnych 
celów procesu wzajemnej oceny; odnotowuje, że pośród zainteresowanych stron istniały 
odmienne sposoby postrzegania i różne oczekiwania dotyczące celów i wyników 
przedmiotowego procesu; 

6. zwraca uwagę, że wzajemna ocena została przeprowadzona po upływie terminu 
transpozycji przepisów dyrektywy usługowej; podkreśla, że nie należy mylić wdrożenia 
dyrektywy usługowej z przeprowadzaniem wzajemnej oceny;

7. Jest zdania, że opóźnienia we wdrożeniu dyrektywy usługowej w niektórych krajach 
miały wpływ na proces wzajemnej oceny;

8. uważa, że proces wzajemnej oceny pozwolił Komisji Europejskiej i państwom 
członkowskim na lepsze zrozumienie istniejących przeszkód oraz sytuacji w każdym 
państwie członkowskim; zauważa, że proces ten umożliwił państwom członkowskim 
otrzymanie informacji zwrotnej na temat ich wyborów w zakresie polityki; 

9. zwraca szczególną uwagę na „dyskusje w klastrach” jako centralny element wzajemnej 
oceny; z zadowoleniem odnosi się do ducha współpracy i wzajemnego zaufania, który 
towarzyszył uczestnikom debat;

10. uważa, że proces wzajemnej oceny przyczynił się do rozwoju „ducha europejskiego” 
wśród administracji krajowych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia, 
że wiedza i doświadczenie zdobyte podczas wzajemnej oceny zostaną utrzymane 
i wykorzystane dla celów ulepszenia jednolitego rynku usług;

11. zauważa, że zaangażowanie zainteresowanych stron w proces wzajemnej oceny było 
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ograniczone; uznaje, że pewien stopień poufności był istotnym warunkiem 
umożliwiającym stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania pomiędzy państwami 
członkowskimi; wyraża jednak ubolewanie, że regularna informacja zwrotna dotycząca 
procesu nie była przekazywana zainteresowanym stronom; 

12. ma świadomość kosztów administracyjnych związanych ze wzajemną oceną, zwłaszcza 
w państwach członkowskich, w których w proces zaangażowano regionalny szczebel 
administracji; 

III. Wyniki i działania następcze mające na celu poprawę funkcjonowania wewnętrznego 
rynku usług

13. z zadowoleniem przyjmuje to, że Komisja proponuje zestaw działań zmierzających 
do zwiększania siły impulsu uzyskanego podczas wdrażania i etapów wzajemnej oceny; 

14. wzywa Komisję do informowania na bieżąco Parlamentu o postępach i rezultatach dialogu 
prowadzonego z państwami członkowskimi na temat wdrażania dyrektywy usługowej; 
wzywa Komisję do zastosowania w stosownych przypadkach dalszych środków mających 
na celu wyegzekwowanie wdrożenia;

15. oczekuje na zapowiedzianą ocenę ekonomiczną wdrożenia dyrektywy usługowej; apeluje 
do Komisji o przedstawienie Parlamentowi ustaleń wspomnianej oceny; 

16. z zadowoleniem odnosi się do inicjatywy dotyczącej kontroli wyników funkcjonowania 
rynku wewnętrznego i wyraża nadzieję, że to działanie znacznie podniesie poziom 
praktycznego zrozumienia tego, w jaki sposób rozmaite części unijnego prawodawstwa są 
stosowane i w jaki sposób współdziałają w praktyce; uważa, że kontrola wyników 
powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem perspektywy użytkowników jednolitego 
rynku;

17. potwierdza ustalenia i plany Komisji w zakresie oceny kolejnych kwestii związanych 
z rezerwowaniem działalności usługowej dla niektórych podmiotów, wymogami 
dotyczącymi formy prawnej i własności kapitału, a także z obowiązkiem 
ubezpieczeniowym; 

18. apeluje do Komisji o skupienie ukierunkowanych działań na wymogach, które –
w przypadku ich likwidacji – wniosłyby maksymalną wartość dodaną do funkcjonowania 
jednolitego rynku usług; wzywa Komisję do ukierunkowania prac na sektory i zawody 
wykazujące wysoki potencjał w zakresie świadczenia usług o charakterze 
transgranicznym; 

19. wzywa Komisję do podejmowania dalszych prac zmierzających do zapewnienia 
właściwego stosowania klauzuli dotyczącej swobody świadczenia usług zawartej w 
art. 16; 

20. podziela pogląd Komisji, że usługodawcom, ale także usługobiorcom, należy pomagać 
w egzekwowaniu ich praw oraz zaleca wykorzystywanie istniejących już narzędzi, takich 
jak system SOLVIT;

IV. Proces wzajemnej oceny jako narzędzie
21. ponownie potwierdza swoje wsparcie dla wykorzystania w stosownych przypadkach 
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procesu wzajemnej oceny w innych obszarach polityki; uważa, że wzajemna ocena 
okazała się innowacyjnym i przydatnym instrumentem i powinna być postrzegana jako 
narzędzie na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku;

22. zaleca, aby wzajemna ocena była wykorzystywana jako „elastyczny instrument” 
stosowany w oparciu o analizę indywidualnych przypadków; sugeruje, aby narzędzie to 
było brane pod uwagę w przypadku dyrektyw o charakterze „horyzontalnym”, który 
przekłada się na liczne środki w zakresie transpozycji i pozostawia państwom 
członkowskim dużą swobodę uznania; proponuje ponadto ukierunkowane 
wykorzystywanie wzajemnej oceny, w ramach którego jedynie kluczowe przepisy 
dyrektywy objęte będą przedmiotową procedurą;

23. uważa, że „dyskusje w klastrach” powinny pozostać centralnym elementem procesu 
wzajemnej oceny; jest zdania, że należy w dalszym ciągu rozwijać wzajemną ocenę jako 
procedurę na rzecz wymiany najlepszych praktyk i wymiany wiedzy na temat polityki 
w danej dziedzinie;

24. zwraca się do Komisji o podniesienie poziomu przejrzystości poprzez regularne 
sprawozdania publikowane na różnych etapach wzajemnej oceny w celu stałego 
informowania zainteresowanych stron; wzywa Komisję do upubliczniania głównych 
wniosków posiedzeń klastrowych i plenarnych;

25. podkreśla, że tabele korelacji i wzajemna ocena służą różnym celom i dlatego też należy 
je traktować jako odrębne, a nie zamienne, narzędzia w zakresie polityki; 

26. Zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

CEL SPRAWOZDANIA

W niniejszym sprawozdaniu analizuje się doświadczenia zdobyte w procesie wzajemnej 
oceny w ramach dyrektywy usługowej i udziela się ogólnego, choć warunkowego, poparcia 
dla stosowania tej metody w innych obszarach polityki. W niniejszym sprawozdaniu 
uwzględnia się także rezultaty i działania następcze dotyczące wzajemnej oceny na rzecz 
lepszego funkcjonowania wewnętrznego rynku usług i udziela się poparcia dla działań 
zaproponowanych przez Komisję. 

KONTEKST

Dyrektywa usługowa została przyjęta w 2006 r. i pozostaje istotnym narzędziem na rzecz 
tworzenia w pełni funkcjonującego jednolitego rynku usług. Państwa członkowskie podjęły 
znaczące wysiłki na rzecz jej wdrożenia. Niemniej jednak należy zintensyfikować działania 
w celu pełnego i właściwego wdrożenia dyrektywy usługowej oraz utworzenia w pełni 
operatywnych pojedynczych punktów kontaktowych.

Proces wzajemnej oceny przewidziany został w art. 39 dyrektywy usługowej. Jest to 
nowatorskie narzędzie wykorzystywane po raz pierwszy w unijnym instrumentarium 
prawnym. Jego podstawowym celem w ramach dyrektywy usługowej było dokonanie oceny 
stanu wewnętrznego rynku usług po wdrożeniu przedmiotowej dyrektywy.

Proces wzajemnej oceny swym zakresem nie obejmował wszystkich przepisów dyrektywy, 
lecz był ukierunkowany na konkretne typy wymogów, które nie zostały zabronione 
w dyrektywie, ale które pozostawiły państwom członkowskim pewien poziom uznaniowości. 
Wzajemna ocena dotyczyła głównie szeregu wymogów prawnych z zasady nałożonych na 
usługodawców, które dotyczą:

1. zakładania działalności gospodarczej 
2. świadczenia usług o charakterze transgranicznym 

Dokument roboczy służb Komisji w sprawie procesu wzajemnej oceny przewidzianego 
w dyrektywie usługowej zawiera przegląd działań podjętych przez państwa członkowskie. 
Dokument ten wyjaśnia zastosowane podejścia i wybory w zakresie polityki poszczególnych 
państw członkowskich podczas dokonywania oceny niektórych wymogów. Zawiera on 
ponadto pierwszą kompleksową ocenę wdrożenia przepisów dyrektywy usługowej (zwłaszcza 
w odniesieniu do art. 9, 15 i 16). 

DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PROCESEM WZAJEMNEJ OCENY

Należy podkreślić, że art. 39 dyrektywy usługowej w mało precyzyjny sposób określa 
konkretne cele wzajemnej oceny. Wynikiem tego braku precyzji były odmienne oczekiwania 
i różne sposoby postrzegania samego procesu przez zainteresowane strony, ale także przez 
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decydentów. Często obserwowana mylna interpretacja dotyczyła utożsamiania wzajemnej 
oceny z pracami nad wdrożeniem i transpozycją dyrektywy usługowej. W związku 
z powyższym sprawozdawczyni jest zdania, że koniecznie należy podkreślić, iż wzajemna
ocena odbywa się dopiero po procesie wdrożenia.

Kolejność ta wydaje się uzasadniona, kiedy weźmie się pod uwagę to, że podczas wzajemnej 
oceny państwa członkowskie omawiały zmiany wprowadzone w ich regulacjach oraz 
podtrzymane, zlikwidowane lub zmienione wymogi będące wynikiem wdrożenia dyrektywy 
usługowej. Dlatego też dyskusje te pozwoliły na lepsze zrozumienie sytuacji 
w poszczególnych państwach członkowskich oraz na identyfikację wciąż istniejących 
przeszkód po wdrożeniu dyrektywy usługowej. Należy traktować to jako ogromny wkład 
w lepszą ocenę obecnego stanu jednolitego rynku usług. Opóźnienia we wdrażaniu dyrektywy 
usługowej stanowiły jednak wyzwanie dla procesu wzajemnej oceny, ponieważ utrudniały 
dyskusje zwłaszcza tym państwom członkowskim, w których transpozycja nie została jeszcze 
ukończona.

Podczas prac w ramach wzajemnej oceny państwa członkowskie były podzielone na sześć 
klastrów liczących po pięć krajów każdy. Skład danego klastra był proponowany przez 
Komisję przy uwzględnieniu takich czynników jak kombinacje językowe, poziomy handlu 
i bliskość geograficzna. Nie wszystkie państwa członkowskie były usatysfakcjonowane 
przydziałem do danego klastra. Dyskusje w klastrach traktowane były traktowane jako 
centralny element wzajemnej oceny. Sprawozdawczyni ma nadzieję, że doświadczenie 
bezpośredniego zaangażowania administracji krajowych i „europejski duch” będą 
w przyszłości wykorzystywane na potrzeby jednolitego rynku usług.

W ramach wzajemnej oceny pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące przejrzystości całego 
procesu oraz pytania, czy – lub w jakiej mierze – zainteresowane strony powinny być 
zaangażowane w proces, który bezpośrednio ich dotyczy. Sprawozdawczyni uważa, 
że skuteczność procesu wymaga pewnego poziomu poufności, ale zainteresowanym stronom 
należy dostarczać sprawozdań z postępu prac.

WYNIKI I DZIAŁANIA NASTĘPCZE MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ 
FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO RYNKU USŁUG

W komunikacie Komisji pt. „Na drodze do lepiej funkcjonującego jednolitego rynku usług –
wykorzystanie wyników procesu wzajemnej oceny przewidzianego w dyrektywie usługowej” 
wykorzystuje się ustalenia wzajemnej oceny do zaprezentowania dalszych kroków mających 
umożliwić pełne osiągnięcie korzyści płynących w jednolitego rynku usług. 
Sprawozdawczyni popiera ukierunkowane działania zaproponowane przez Komisję, 
ale uważa, że powinny one skupić się na środkach, które wzbogacą funkcjonujący rynek 
wewnętrzny o maksymalną wartość dodaną.

Nie ma żadnych wątpliwości, że pełna i właściwa transpozycja dyrektywy usługowej 
pozostaje pilnym priorytetem. Odbywają się już spotkania dwustronne pomiędzy Komisją 
a państwami członkowskimi dotyczące wdrażania dyrektywy. Sprawozdawczyni uważa, 
że Parlament powinien być na bieżąco informowany o postępach w ramach tego dialogu, 
a w stosownych przypadkach Komisja nie powinna wahać się przed podjęciem środków 
zmierzających do wyegzekwowania wdrożenia przedmiotowej dyrektywy.
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Komisja przeprowadzi także pierwszą ocenę ekonomiczną dotyczącą rzeczywistego 
wdrożenia dyrektywy. W związku z tym, że Parlament apelował już o przeprowadzenie 
kompleksowej oceny dyrektywy usługowej w swojej rezolucji z dnia 28 stycznia 2011 r. 
w sprawie wdrożenia dyrektywy usługowej 2006/123/WE, sprawozdawczyni uważa, 
że ustalenia tej oceny powinny być udostępnione Parlamentowi, jak tylko zostaną 
sformułowane.

Komisja proponuje także przeprowadzenie „kontroli wyników” w celu dokonania oceny 
sposobu, w jaki funkcjonują przepisy UE w praktyce i jak nawzajem na siebie oddziałują. 
Zarezerwowane typy działalności, wymogi w zakresie formy prawnej oraz własności kapitału, 
a także wymogi ubezpieczeniowe także będą przedmiotem dogłębnej analizy, gdyż zostały 
uznane za elementy w dalszym ciągu stanowiące barierę dla przedsiębiorstw i obywateli.

Swoboda świadczenia usług określona w art. 16 dyrektywy usługowej jest jednym 
z głównych przepisów tejże dyrektywy. Wyniki wzajemnej oceny pokazują, że wymogi 
odnoszące się do usług transgranicznych ciągle postrzegane są jako poważny problem. 
Państwa członkowskie i Komisja powinny podjąć dalsze prace zmierzające do zapewnienia 
należytego stosowania tej zasady. Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 16 ust. 4 dyrektywy 
sprawozdanie w sprawie stosowania klauzuli dotyczącej swobody świadczenia usług powinno 
być dostępne do końca 2011 r. Parlament oczekuje na to sprawozdanie w celu lepszego 
zrozumienia problemów napotykanych w ramach świadczenia usług o charakterze 
transgranicznym. 

PROCES WZAJEMNEJ OCENY JAKO NARZĘDZIE

Całościowa ocena procesu wzajemnej oceny jako narzędzia polityki jest pozytywna. 
Sprawozdawczyni uważa, że doświadczenia i wyniki wzajemnej oceny są przydatne 
i wartościowe i dlatego też proponuje rozszerzenie stosowania tej metody na inne obszary 
polityki. Jednak decyzja w sprawie zastosowania wzajemnej oceny w odniesieniu do innych 
dyrektyw UE powinna być wyważona i podjęta na podstawie analizy indywidualnych 
przypadków, a także powinna być uzależniona od następujących warunków:

 proces powinien być ograniczony do dyrektywy ramowej, która daje państwom 
członkowskim pewien margines swobody;

 zakres wzajemnej oceny powinien obejmować jedynie kluczowe przepisy w celu 
unikania sytuacji, w których przedmiotowej procedurze podlegałaby duża liczba 
przepisów, co powodowałoby spiętrzenie zbędnych obciążeń biurokratycznych dla 
administracji państw członkowskich.

Sprawozdawczyni jest zdania, że „dyskusje w klastrach” powinny być w dalszym ciągu 
wykorzystywane w ramach procesu wzajemnej oceny. Niemniej jednak skład poszczególnych 
klastrów powinien zostać dogłębniej przedyskutowany z państwami członkowskimi przy 
uwzględnieniu ich oczekiwań, a zwłaszcza wpływu na jednolity rynek. Sprawozdawczyni 
uważa również, że należy podnieść poziom przejrzystości całego procesu. Pewien poziom 
poufności wydaje się niezbędny dla stworzenia właściwej atmosfery rozmów pomiędzy 
administracjami państw członkowskich, ale regularne sprawozdania powinny być 



PE467.251v01-00 10/10 PR\871268PL.doc

PL

udostępnianie zainteresowanym stronom.


