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Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 57
ust. 1

1. Odrzuca projekt dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Zasada kraju pochodzenia jest nie do przyjęcia, ponieważ stanowi bodziec do przenoszenia 
działalności do krajów o najłagodniejszych przepisach podatkowych, socjalnych i 
dotyczących ochrony środowiska, a tym samym do naruszania struktury rynku pracy i 
nieprzestrzegania praw pracowniczych. Liberalizacja usług może mieć miejsce jedynie w 
przypadku dokonania harmonizacji warunków świadczenia usług, przede wszystkim w 
wymiarze socjalnym i fiskalnym. Dyrektywa o tym nie wspomina. Ponadto dyrektywa może 
mieć wysoce szkodliwy wpływ na systemy opieki zdrowotnej Państw Członkowskich, ponieważ  
grozi naruszeniem ich struktur organizacyjnych ze względu na likwidację wymogów i 
procedur dotyczących udzielania zezwoleń. 
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Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 58
ust. 1 a (nowy) 

1a. Przyjęcie niniejszej dyrektywy musi być uzależnione od przyjęcia dyrektywy ramowej 
w sprawie usług użyteczności publicznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie ma możliwości przyjęcia dyrektywy o liberalizacji usług w UE, o ile dyrektywa ramowa o 
usługach użyteczności publicznej lub o służbach publicznych nie umożliwi wcześniejszego 
określenia warunków ich świadczenia i korzystania z nich.

Projekt dyrektywy

Projekt Komisji Poprawki Parlamentu

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 59
Umocowanie 1

- uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, a w szczególności 
zaś jego art. 47 ust. 2, pierwsze i trzecie 
zdanie, oraz art. 55, 71 i art. 80 ust. 2;

- uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, a w szczególności 
zaś jego art. 47 ust. 2, pierwsze i trzecie 
zdanie, oraz art. 50, 55, 71 i art. 80 ust. 2;

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprzez odwołanie się tylko do art. 47 ust. 2, pierwsze i drugie zdanie, Traktatu WE, Komisja 
proponuje, aby Rada podejmowała decyzje większością kwalifikowaną. Jednakże art.47 ust. 2 
w drugim zdaniu stanowi: „Rada stanowiąc jednomyślnie w toku całej procedury określonej 
w artykule 251 w sprawach dyrektyw, których wykonanie w przynajmniej jednym Państwie 
Członkowskim spowoduje zmianę istniejących zasad ustawowych regulujących wykonywanie 
zawodów w odniesieniu do kształcenia zawodowego i warunków dostępu osób fizycznych”.
Komisja powinna powołać się również na Art. 50 Traktatu WE, odnoszący się do definicji i 
warunków zakładania działalności usługowej.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 60
Umocowanie 1 a (nowe)

- uwzględniając art. 8, 15, 21, 34 – 38 i art.  
47 Karty Praw Podstawowych;

Or. fr

Uzasadnienie

Te artykuły Karty Praw Podstawowych odnoszą się do zapisów o prawach obywatelskich, o 
których mowa w umocowaniu 72 projektu dyrektywy. Dodatkowo należy powołać się na inne 
prawa, szczególnie w dziedzinie społecznej i gospodarczej, odnoszące się do ubezpieczeń 
społecznych i pomocy społecznej, ochrony zdrowia, dostępu do usług użyteczności publicznej, 
ochrony środowiska i ochrony konsumenta. Wszystkie te artykuły ustanawiają cele polegające 
na osiągnięciu wysokiego standardu ochrony lub poprawy jakości, a większość z nich wzywa 
do poszanowania nie tylko prawa wspólnotowego, ale też praktyk lub przepisów prawa 
krajowego.

Poprawka, którą złożył Frédérique Ries

Poprawka 61
Punkt uzasadnienia 6 a (nowy)

(6a) Niniejsza dyrektywa nie dotyczy 
liberalizacji usług o ogólnym znaczeniu 
gospodarczym zastrzeżonych dla podmiotów 
publicznych lub prywatnych, ani 
prywatyzacji podmiotów publicznych 
świadczących usługi. Co więcej, niniejsza 
dyrektywa dotyczy jedynie usługodawców 
zarejestrowanych w Państwach 
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Członkowskich i nie obejmuje aspektów 
zewnętrznych. Nie dotyczy negocjacji na 
forum organizacji międzynarodowych w 
sprawie handlu usługami, w szczególności 
w ramach GATS.

Or. en

Uzasadnienie

Precyzja jest bardzo ważna ze względu na konieczność unikania wszelkich nieporozumień 
dotyczących zakresu dyrektywy.

Poprawka, którą złożył Frédérique Ries

Poprawka 62
Punkt uzasadnienia 6 b (nowy)

(6b) Niniejsza dyrektywa nie ogranicza 
swobody określania przez Państwa 
Członkowskie, zgodnie z prawem 
wspólnotowym,  co uważają za usługi  
użyteczności publicznej o znaczeniu 
gospodarczym, jak te usługi powinny być 
zorganizowane i finansowane i jakim 
konkretnym ograniczeniom powinny 
podlegać. Niniejsza dyrektywa nie stanowi 
kontynuacji Białej Księgi w sprawie usług 
użyteczności publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Precyzja jest bardzo ważna ze względu na konieczność unikania wszelkich nieporozumień 
dotyczących zakresu dyrektywy.

Poprawka, którą złożyli Avril Doyle, Frédérique Ries

Poprawka 63
Punkt uzasadnienia 8

(8) Niniejsza dyrektywa jest całkowicie 
zgodna z innymi bieżącymi inicjatywami 
wspólnotowymi dotyczącymi usług, a w 

(8) Niniejsza dyrektywa jest całkowicie 
zgodna z innymi bieżącymi inicjatywami 
wspólnotowymi dotyczącymi usług, a w 
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szczególności odnoszącymi się do 
konkurencyjności usług dla biznesu, 
bezpieczeństwa usług, a także pracami nad 
mobilnością pacjentów oraz rozwojem 
opieki zdrowotnej we Wspólnocie. Jest 
również spójna z aktualnymi inicjatywami w 
dziedzinie Rynku Wewnętrznego, takimi jak 
propozycja rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczącego promocji 
sprzedaży na Rynku Wewnętrznym, lub 
inicjatywami w zakresie ochrony 
konsumenta, takimi jak propozycja 
dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych oraz propozycja rozporządzenia 
w sprawie współpracy między władzami 
krajowymi odpowiedzialnymi za wdrażanie 
przepisów dotyczących ochrony konsumenta 
(„rozporządzenie w sprawie współpracy w 
dziedzinie ochrony klienta”).

szczególności odnoszącymi się do 
konkurencyjności usług dla biznesu i 
bezpieczeństwa usług. Jest również spójna z 
aktualnymi inicjatywami w dziedzinie 
Rynku Wewnętrznego, takimi jak 
propozycja rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczącego promocji 
sprzedaży na Rynku Wewnętrznym, lub 
inicjatywami w zakresie ochrony 
konsumenta, takimi jak propozycja
dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych oraz propozycja rozporządzenia 
w sprawie współpracy między władzami 
krajowymi odpowiedzialnymi za wdrażanie 
przepisów dotyczących ochrony konsumenta 
(„rozporządzenie w sprawie współpracy w 
dziedzinie ochrony klienta”).

Or. en

Uzasadnienie

Służba zdrowia różni się w sposób zasadniczy od innych usług użyteczności publicznej.
Horyzontalna dyrektywa ramowa tego rodzaju nie jest właściwym instrumentem do 
regulowania problemów służby zdrowia.

W trosce o zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa i mobilności oraz w celu utrzymania 
najwyższych standardów świadczenia opieki medycznej należy, zgodnie z orzecznictwem ETS, 
przyjąć oddzielne ustawodawstwo o charakterze sektorowym, dotyczące świadczenia usług 
zdrowotnych, wraz z zapowiadanym badaniem mobilności pacjentów oraz przy uwzględnieniu 
dyrektywy dotyczącej kwalifikacji zawodowych.

Poprawka, którą złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 64
Punkt uzasadnienia14

(14) Koncepcja usług obejmuje szeroką 
gamę stale zmieniających się działalności, w 
tym: usługi dla biznesu, takie jak konsultacje 
menedżerskie, certyfikacja i testowanie, 
zarządzanie obiektami, w tym utrzymanie 
biura i zapewnienie bezpieczeństwa, 
reklama, usługi rekrutacji, w tym agencje 
pośrednictwa pracy, lub usługi pośredników 
handlowych. Koncepcja tych usług obejmuje 

(14) Koncepcja usług obejmuje szeroką 
gamę stale zmieniających się działalności, w 
tym: usługi dla biznesu, takie jak konsultacje 
menedżerskie, certyfikacja i testowanie, 
zarządzanie obiektami, w tym utrzymanie 
biura i zapewnienie bezpieczeństwa, 
reklama, usługi rekrutacji, w tym agencje 
pośrednictwa pracy, lub usługi pośredników 
handlowych. Koncepcja tych usług obejmuje 
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również usługi świadczone zarówno na 
rzecz firm, jak i konsumentów, takie jak 
doradztwo prawne lub podatkowe, usługi 
dotyczące nieruchomości, takie jak agencje 
nieruchomości, usługi budowlane, w tym 
architektoniczne, transportowe, dystrybucja, 
organizacja targów, wynajem samochodów, 
biura podróży, usługi ochrony osobistej; 
obejmuje także usługi dla konsumentów, 
takie jak turystyczne, w tym przewodnicy 
turystyczni, usługi audiowizualne, 
rekreacyjne, ośrodki sportowe i parki 
rozrywki; usługi zdrowotne i opieki 
zdrowotnej lub usługi pomocy domowej, 
takie jak pomoc dla osób starszych. 
Działalność ta może obejmować usługi 
wymagające niewielkiej odległości między 
usługodawcą a usługobiorcą, usługi 
wymagające podróży usługobiorcy lub 
usługodawcy, oraz usługi, które mogą być 
świadczone na odległość, w tym przez 
Internet.

również usługi świadczone zarówno na 
rzecz firm, jak i konsumentów, takie jak 
doradztwo prawne lub podatkowe, usługi 
dotyczące nieruchomości, takie jak agencje 
nieruchomości, usługi budowlane, w tym 
architektoniczne, transportowe, dystrybucja, 
organizacja targów, wynajem samochodów, 
biura podróży, usługi ochrony osobistej; 
obejmuje także usługi dla konsumentów, 
takie jak turystyczne, w tym przewodnicy 
turystyczni, usługi audiowizualne, 
rekreacyjne, ośrodki sportowe i parki 
rozrywki; usługi zdrowotne i opieki 
zdrowotnej lub usługi pomocy domowej, 
takie jak pomoc dla osób starszych. 
Działalność ta może obejmować usługi 
wymagające niewielkiej odległości między 
usługodawcą a usługobiorcą, usługi 
wymagające podróży usługobiorcy lub 
usługodawcy, oraz usługi, które mogą być 
świadczone na odległość, w tym przez 
Internet. Niniejsza dyrektywa uznaje, że nie 
wszystkie te usługi mają jednakową wartość 
lub znaczenie, i że w przypadku usług, które 
mają zasadnicze znaczenie dla dobra i 
zdrowia ludzi oraz ich środowiska i 
edukacji, mogą mieć zastosowanie 
priorytety i zasady inne niż te, które są 
uważane za właściwe w przypadku usług o 
mniejszym znaczeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Edukacja, tak samo jak zdrowie publiczne, jest bardzo ważna dla każdego z Państw 
Członkowskich. Stanowi ich prerogatywę i leży przede wszystkim w ich kompetencjach 
(zasada pomocniczości).

Poprawka, którą złożyli Avril Doyle, Frédérique Ries

Poprawka 65
Punkt uzasadnienia 14

(14) Koncepcja usług obejmuje szeroką 
gamę stale zmieniających się działalności, w 

(14) Koncepcja usług obejmuje szeroką 
gamę stale zmieniających się działalności, w 
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tym: usługi dla biznesu, takie jak konsultacje 
menedżerskie, certyfikacja i testowanie, 
zarządzanie obiektami, w tym utrzymanie 
biura i zapewnienie bezpieczeństwa, 
reklama, usługi rekrutacji, w tym agencje 
pośrednictwa pracy, lub usługi pośredników 
handlowych. Koncepcja tych usług obejmuje 
również usługi świadczone zarówno na 
rzecz firm, jak i konsumentów, takie jak 
doradztwo prawne lub podatkowe, usługi 
dotyczące nieruchomości, takie jak agencje 
nieruchomości, usługi budowlane, w tym 
architektoniczne, transportowe, dystrybucja, 
organizacja targów, wynajem samochodów, 
biura podróży, usługi ochrony osobistej; 
obejmuje także usługi dla konsumentów, 
takie jak turystyczne, w tym przewodnicy 
turystyczni, usługi audiowizualne, 
rekreacyjne, ośrodki sportowe i parki 
rozrywki; usługi zdrowotne i opieki 
zdrowotnej lub usługi pomocy domowej, 
takie jak pomoc dla osób starszych. 
Działalność ta może obejmować usługi 
wymagające niewielkiej odległości między 
usługodawcą a usługobiorcą, usługi 
wymagające podróży usługobiorcy lub 
usługodawcy, oraz usługi, które mogą być 
świadczone na odległość, w tym przez 
Internet.

tym: usługi dla biznesu, takie jak konsultacje 
menedżerskie, certyfikacja i testowanie, 
zarządzanie obiektami, w tym utrzymanie 
biura i zapewnienie bezpieczeństwa, 
reklama, usługi rekrutacji, w tym agencje 
pośrednictwa pracy, lub usługi pośredników 
handlowych. Koncepcja tych usług obejmuje 
również usługi świadczone zarówno na 
rzecz firm, jak i konsumentów, takie jak 
doradztwo prawne lub podatkowe, usługi 
dotyczące nieruchomości, takie jak agencje 
nieruchomości, usługi budowlane, w tym 
architektoniczne, transportowe, dystrybucja, 
organizacja targów, wynajem samochodów, 
biura podróży, usługi ochrony osobistej; 
obejmuje także usługi dla konsumentów, 
takie jak turystyczne, w tym przewodnicy 
turystyczni, usługi audiowizualne, 
rekreacyjne, ośrodki sportowe i parki 
rozrywki; lub usługi pomocy domowej, takie 
jak pomoc dla osób starszych. Działalność ta 
może obejmować usługi wymagające 
niewielkiej odległości między usługodawcą 
a usługobiorcą, usługi wymagające podróży 
usługobiorcy lub usługodawcy, oraz usługi, 
które mogą być świadczone na odległość, w 
tym przez Internet.

Or. en

Uzasadnienie

Służba zdrowia różni się w sposób zasadniczy od innych usług użyteczności publicznej. 
Uwzględniając tę różnicę jakościową oraz fakt, że w sektorze zdrowotnym zatrudnionych jest 
10% osób zawodowo czynnych w Unii Europejskiej oraz, że sektor ten obejmuje 10% 
europejskiego PKB, horyzontalna dyrektywa ramowa o takim charakterze nie jest właściwym 
instrumentem mającym regulować usługi zdrowotne.

W trosce o zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa i mobilności oraz w celu utrzymania 
najwyższych standardów świadczenia opieki medycznej należy, zgodnie z orzecznictwem ETS, 
przyjąć oddzielne ustawodawstwo o charakterze sektorowym, dotyczące świadczenia usług 
zdrowotnych, wraz z zapowiadanym badaniem mobilności pacjentów oraz przy uwzględnieniu 
dyrektywy dotyczącej kwalifikacji zawodowych.
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Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 66
Punkt uzasadnienia 14 a (nowy)

(14a) Ważne jest, aby dyrektywa miała 
także zastosowanie do sektora ochrony 
zdrowia i aby swoboda świadczenia usług i 
zakładania działalności gospodarczej 
uzyskały pełne znaczenie także w tym 
obszarze. Sektor ochrony zdrowia jest nie 
tylko niezwykle  ważny dla wzrostu 
gospodarczego, ale przede wszystkim 
obywatele Europy muszą móc korzystać ze 
swoich podstawowych wolności/swobód i 
mieć łatwiejszy dostęp do usług z innych 
lub w innych  Państwach Członkowskich. Z 
drugiej strony, na mocy Traktatu 
ustanawiającego UE, ochrona zdrowia 
publicznego  ma także ogromne znaczenie 
dla interesu publicznego, co może 
uzasadniać ograniczenia swobody 
zakładania działalności gospodarczej i 
swobody świadczenia usług. W związku z 
tym należy także w należyty sposób 
uwzględnić ochronę zdrowia publicznego w 
kontekście oceny na mocy art. 15.

Or. de

Uzasadnienie

Należy podkreślić wagę niniejszej dyrektywy dla sektora opieki zdrowotnej oraz jej korzystne 
rezultaty. Obywatele UE będą mogli osiągnąć na tym polu szczególne korzyści, jeżeli nastąpi 
poprawa w zakresie swobody świadczenia usług i swobody zakładania działalności 
gospodarczej. Jest to szczególnie ważne w przypadku występowania „wąskich gardeł” w 
zakresie świadczenia opieki medycznej w kraju zamieszkania obywatela. Należy jednak 
zaznaczyć, że ochrona zdrowia publicznego może uzasadniać pewne ograniczenia w zakresie 
swobody świadczenia usług i swobody zakładania działalności gospodarczej, pod warunkiem 
że będą one niezbędne i proporcjonalne.

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 67
Punkt uzasadnienia 14 b (nowy)
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(14b) Zapewnienie swobody zakładania 
działalności gospodarczej i swobody 
świadczenia usług gwarantuje, że 
społeczeństwo może także dokonywać 
wyboru spośród szerokiego wachlarza 
możliwości w tak ważnym sektorze, jak 
opieka zdrowotna i dzięki temu uwzględnia 
interes publiczny polegający na swobodnym 
wyborze specjalistów- lekarzy.    Wymogi 
dotyczące informacji określone w 
dyrektywie są niezwykle ważne dla 
umożliwienia obywatelom dokonywania 
wyboru przy znajomości wszystkich 
istotnych okoliczności. Jeżeli chodzi o 
mobilność pacjentów, to wymogi te 
zapewniają posiadanie przez pacjentów 
minimum informacji na temat 
usługodawców w innych Państwach 
Członkowskich. Należy jednak także podjąć 
kroki w celu zapewnienia, aby możliwości 
dostępne dla obywateli nie spowodowały 
nieproporcjonalnego obciążenia 
finansowego dla systemów zabezpieczenia 
społecznego. W tym względzie ważne jest 
rozróżnienie dokonywane w orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości między 
leczeniem pozaszpitalnym i szpitalnym, 
ponieważ w tym ostatnim przypadku 
Państwa Członkowskie mogą nadal 
wymagać wcześniejszego zezwolenia.

Or. de

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że większa mobilność pacjentów oraz szerszy wachlarz możliwości 
dostępny dla nich zwiększy jednocześnie zapotrzebowanie pacjentów na informacje, dlatego 
też szczególnie ważne są wymogi dyrektywy odnośnie do kwestii informacyjnych i 
przejrzystości. Równie ważne jest też dopilnowanie kontroli obciążeń finansowych. Istotna 
jest w związku z tym sprawa sformułowania odmiennej definicji opieki szpitalnej.
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Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 68
Punkt uzasadnienia 14 a (nowy)

(14a) Usługi ochrony zdrowia są wyłączone 
z zakresu niniejszej dyrektywy na mocy art. 
152 ust. 5 Traktatu.

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka jest zgodna z poprawką 25, złożoną przez panią Liotard i art. 14 akapit 
pierwszy lit a) (nowy) i art. 15 ust. 3a (nowy). 

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 69
Punkt uzasadnienia 16

(16) Warunek dotyczący wynagrodzenia nie 
występuje w przypadku działalności 
wykonywanej przez państwo bez 
wynagrodzenia, w ramach realizacji jego 
obowiązków społecznych, kulturalnych, 
edukacyjnych i prawnych. Działania te nie 
są objęte definicją zawartą w art. 50 Traktatu 
i tym samym nie wchodzą w zakres 
niniejszej dyrektywy.

(16) Warunek dotyczący wynagrodzenia nie 
występuje w przypadku działalności 
wykonywanej bez wynagrodzenia przez 
państwo lub w przypadku, gdy 
wynagrodzenie obejmuje jedynie część 
kosztów działalności lub usługi, lub których 
wykonanie jest delegowane przez państwo  
w ramach realizacji jego obowiązków 
społecznych, zdrowotnych, kulturalnych, 
edukacyjnych i prawnych. Działania te nie 
są objęte definicją zawartą w art. 50 Traktatu 
i tym samym nie wchodzą w zakres 
niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Wynagrodzenie nie jest czynnikiem, którym można się posłużyć dla zdefiniowania charakteru 
usługi jako gospodarczego bądź niegospodarczego. W niektórych Państwach Członkowskich, 
na przykład w dziedzinie świadczenia opieki zdrowotnej i zarządzania, postrzegana jest ona 
jako forma regulacji (wynagrodzenie w takich przypadkach jest później refundowane).
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Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 70
Punkt uzasadnienia 22

(22) Jedną z największych trudności, 
napotykanych w szczególności przez MŚP, 
w dostępie do działalności usługowej i jej 
wykonywaniu jest złożoność, długotrwałość 
i niestałość prawna procedur 
administracyjnych. Z tego powodu, idąc za 
przykładem pewnych inicjatyw mających na 
celu modernizację oraz wprowadzenie 
dobrych praktyk administracyjnych 
podjętych na szczeblu wspólnotowym i 
krajowym, niezbędne jest ustanowienie 
zasad upraszczania procedur 
administracyjnych, między innymi poprzez 
wprowadzenie – z koordynacją na poziomie 
Wspólnoty – systemu pojedynczych 
punktów kontaktowych, ograniczenie 
obowiązku wcześniejszego uzyskania 
zezwolenia do przypadków, w których jest 
to konieczne, a także wprowadzenie zasady 
wyrażania milczącej zgody przez władze 
właściwe po upływie pewnego czasu. Takie 
działania modernizacyjne, spełniając
jednocześnie wymagania dotyczące 
przejrzystości i aktualizacji informacji w 
odniesieniu do operatorów, mają na celu 
wyeliminowanie opóźnień, kosztów i 
efektów zniechęcających do prowadzenia 
działalności, które wynikają na przykład ze 
zbędnych lub nadmiernie złożonych i 
uciążliwych procedur, ich powielania, 
biurokracji związanej z przedkładaniem 
dokumentów, nadużywania kompetencji 
uznaniowego podejmowania decyzji przez 
właściwe władze, nieokreślonych lub 
nadmiernie wydłużonych okresów przed 
udzieleniem odpowiedzi, ograniczonego 
okresu ważności udzielonych zezwoleń, a 
także nadmiernych opłat i kar. Takie 
praktyki mają szczególnie zniechęcający 
wpływ na usługodawców pragnących 
rozwijać swoją działalność w innych 

(22) Jedną z największych trudności, 
napotykanych w szczególności przez MŚP, 
w dostępie do działalności usługowej i jej 
wykonywaniu jest złożoność, długotrwałość 
i niestałość prawna procedur 
administracyjnych. Z tego powodu, idąc za 
przykładem pewnych inicjatyw mających na 
celu modernizację oraz wprowadzenie 
dobrych praktyk administracyjnych 
podjętych na szczeblu wspólnotowym i 
krajowym, niezbędne jest ustanowienie 
zasad upraszczania procedur 
administracyjnych, między innymi poprzez 
wprowadzenie – z koordynacją na poziomie 
Wspólnoty – systemu pojedynczych 
punktów kontaktowych i ograniczenie 
obowiązku wcześniejszego uzyskania 
zezwolenia do przypadków, w których jest 
to konieczne (skreślenie). Takie działania 
modernizacyjne, spełniając jednocześnie 
wymagania dotyczące przejrzystości i 
aktualizacji informacji w odniesieniu do 
operatorów, mają na celu wyeliminowanie 
opóźnień, kosztów i efektów 
zniechęcających do prowadzenia 
działalności, które wynikają na przykład ze 
zbędnych lub nadmiernie złożonych i 
uciążliwych procedur, ich powielania, 
biurokracji związanej z przedkładaniem 
dokumentów, nadużywania kompetencji 
uznaniowego podejmowania decyzji przez 
właściwe władze, nieokreślonych lub 
nadmiernie wydłużonych okresów przed 
udzieleniem odpowiedzi, ograniczonego 
okresu ważności udzielonych zezwoleń, a 
także nadmiernych opłat i kar. Takie 
praktyki mają szczególnie zniechęcający 
wpływ na usługodawców pragnących 
rozwijać swoją działalność w innych 
Państwach Członkowskich i wymagają 
skoordynowanej modernizacji w ramach 
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Państwach Członkowskich i wymagają 
skoordynowanej modernizacji w ramach 
rozszerzonego Rynku Wewnętrznego 25 
Państw Członkowskich. 

rozszerzonego Rynku Wewnętrznego 25 
Państw Członkowskich. 

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodna z poprawką w art. 13 ust. 4 - 6.

Poprawka, którą złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 71
Punkt uzasadnienia 24

(24) W celu uproszczenia procedur 
administracyjnych, nie należy nakładać 
ogólnych wymagań dotyczących formy, 
takich jak tłumaczenia przysięgłe, chyba że 
jest to obiektywnie uzasadnione nadrzędnym 
interesem publicznym, takim jak ochrona 
pracowników. Niezbędne jest również 
zagwarantowanie, że zezwolenie zazwyczaj 
zapewnia dostęp do działalności usługowej 
lub jej wykonywania na całym terytorium 
krajowym, chyba że nowe zezwolenie dla 
każdego przedsiębiorstwa, na przykład 
każdego nowego hipermarketu, jest 
obiektywnie uzasadnione nadrzędnym 
interesem publicznym, takim jak ochrona 
środowiska miejskiego.

(24) W celu uproszczenia procedur 
administracyjnych, nie należy nakładać 
ogólnych wymagań dotyczących formy, 
takich jak tłumaczenia przysięgłe, chyba że 
jest to obiektywnie uzasadnione nadrzędnym 
interesem publicznym, takim jak ochrona 
pracowników, zdrowia publicznego, 
środowiska lub edukacji. Niezbędne jest 
również zagwarantowanie, że zezwolenie 
zazwyczaj zapewnia dostęp do działalności 
usługowej lub jej wykonywania na całym 
terytorium krajowym, chyba że nowe 
zezwolenie dla każdego przedsiębiorstwa, na 
przykład każdego nowego hipermarketu, jest 
obiektywnie uzasadnione nadrzędnym 
interesem publicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Edukacja, tak samo jak zdrowie publiczne, jest bardzo ważna dla każdego z Państw 
Członkowskich. Stanowi ich prerogatywę i leży przede wszystkim w ich kompetencjach 
(zasada pomocniczości).
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Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 72
Punkt uzasadnienia 27 a (nowy)

(27a) Postanowienia niniejszej dyrektywy 
dotyczące systemów udzielania zezwoleń 
dotyczą przypadków, gdy dostęp do lub 
świadczenie usług przez podmiot 
gospodarczy są uzależnione od decyzji 
właściwych władz. Nie dotyczą one decyzji 
właściwych władz dotyczących powołania 
organu publicznego lub prywatnego w celu 
świadczenia konkretnej usługi lub 
zawierania kontraktów przez właściwe 
władze, co jest regulowane przez prawo 
dotyczące zamówień publicznych.

Or. de

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba wprowadzania rozróżnienia czynności wykonywanych przez administrację 
publiczną, takich jak przyznawanie lub odbieranie zezwoleń dla prywatnych wykonawców 
oraz innych decyzji administracji publicznej jak decyzja instytucji publicznych dotycząca 
budowy nowego szpitala. Należy wyjaśnić, że dyrektywa nie obejmuje tego rodzaju decyzji. 
Przepisy dyrektywy odnoszą się wyłącznie do prywatnych usługodawców, takich jak prywatne 
szpitale czy laboratoria itp.

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 73
Punkt uzasadnienia 27 b (nowy)

(27b) Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości cele zdrowia publicznego i 
polityki społecznej stanowią przeważające 
powody związane z interesem publicznym, 
które mogą uzasadniać stosowanie systemu 
zezwoleń i innych istniejących ograniczeń 
w sektorze ochrony zdrowia i opieki 
socjalnej. Ze względu na konkretne 
zagrożenia związane ze służbą zdrowia 
kontrola posteriori jest zazwyczaj 
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niewystarczająca,  system wcześniejszych 
zezwoleń jest zatem uzasadniony.  

Or. de

Uzasadnienie

Należy  wyjaśnić, że systemy przyznawania zezwoleń są ogólnie uzasadnione w przypadku 
usług zdrowotnych i socjalnych pod warunkiem, że są one przejrzyste i nie mają charakteru 
dyskryminacyjnego, ponieważ nie wydaje się, by inspekcja a posteriori była wystarczająca.

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 74
Punkt uzasadnienia 27 c (nowy)

(27c) Zezwolenie powinno w zasadzie 
ułatwiać usługodawcy dostęp do lub 
świadczenie usług na terytorium kraju. Nie 
powinny mieć zastosowania żadne inne 
przepisy, chyba że z ważnego powodu 
związanego z interesem publicznym 
uzasadnione jest ograniczenie 
geograficzne. Uzasadniony jest na przykład, 
w celu ochrony środowiska miejskiego, 
wymóg zezwolenia odnośnie do każdego 
budynku stanowiącego część jakiegoś 
kompleksu. Dyrektywa nie reguluje 
podziału kompetencji na szczeblu lokalnym 
i regionalnym. 

Or. de

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że szczególnie ze względu na ochronę środowiska, uzasadniony jest wymóg 
osobnego zezwolenia dla każdego oddzielnego budynku stanowiącego część kompleksu.

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 75
Punkt uzasadnienia 27 d (nowy)

(27d) Postanowienia niniejszej dyrektywy 
dotyczące czasu ważności zezwoleń nie 
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mają wpływu na możliwość późniejszego 
cofnięcia zezwoleń przez Państwa 
Członkowskie, jeżeli warunki wymagane 
dla udzielenia zezwolenia nie są już dłużej 
spełnione.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na cel, jakim jest zagwarantowanie wysokiej jakości ochrony zdrowia publicznego, 
bezpieczeństwa pacjenta i wysokich standardów ochrony środowiska, musi istnieć możliwość 
cofnięcia pozwolenia w przypadkach, w których warunki jego przyznania przestały być 
spełniane, np. w przypadku, gdy szpital nie spełnia już warunków niezbędnych do przyznania 
zezwolenia. Należy wyjaśnić, że dyrektywa nie wpływa na tę możliwość. 

Poprawka, którą złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 76
Punkt uzasadnienia 28

(28) W przypadkach, w których liczba 
zezwoleń dostępnych dla działalności jest 
ograniczona z uwagi na niedobór zasobów 
naturalnych lub możliwości technicznych, 
na przykład nadanie analogowych 
częstotliwości radiowych lub eksploatacja 
hydroelektrowni, należy przyjąć procedurę 
wyboru spomiędzy kilku potencjalnych 
kandydatów w celu poprawienia – dzięki 
otwartej konkurencji – jakości i warunków 
dostawy usług dostępnych dla 
użytkowników. Taka procedura musi dawać 
gwarancje przejrzystości i bezstronności, a 
zezwolenie udzielone w ten sposób nie może 
mieć zbyt długiego okresu obowiązywania, 
nie może podlegać automatycznemu 
odnowieniu i nie może przyznawać 
wybranemu usługodawcy żadnych korzyści. 
W szczególności okres obowiązywania 
udzielonego zezwolenia musi być określony 
w taki sposób, aby nie ograniczał wolnej 
konkurencji bardziej niż jest to niezbędne w 
celu umożliwienia usługodawcy odzyskania 
kosztów inwestycji oraz uzyskania 
godziwego zwrotu z zainwestowanego 

(28) W przypadkach, w których liczba 
zezwoleń dostępnych dla działalności jest 
ograniczona z uwagi na niedobór zasobów 
naturalnych lub możliwości technicznych, 
na przykład nadanie analogowych 
częstotliwości radiowych lub eksploatacja 
hydroelektrowni, należy przyjąć procedurę 
wyboru spomiędzy kilku potencjalnych 
kandydatów w celu poprawienia – dzięki 
otwartej konkurencji – jakości i warunków 
dostawy usług dostępnych dla 
użytkowników. Taka procedura, która może 
obejmować zarówno czysto handlowe, jak i 
niehandlowe kryteria, mające na celu 
między innymi ochronę zdrowia 
publicznego, zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, środowiska lub zachowanie 
ochronę dziedzictwa kulturowego Państwa 
Członkowskiego i jakości edukacji, musi 
dawać gwarancje przejrzystości i 
bezstronności, a zezwolenie udzielone w ten 
sposób nie może mieć zbyt długiego okresu 
obowiązywania, nie może podlegać 
automatycznemu odnowieniu i nie może 
przyznawać wybranemu usługodawcy 
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kapitału. Przypadki, w których liczba 
zezwoleń jest ograniczona z przyczyn 
innych niż niewielka ilość zasobów 
naturalnych lub brak możliwości 
technicznych podlegają innym 
postanowieniom niniejszej dyrektywy, 
dotyczącym systemów zezwoleń.

żadnych korzyści. W szczególności okres 
obowiązywania udzielonego zezwolenia 
musi być określony w taki sposób, aby nie 
ograniczał wolnej konkurencji bardziej niż 
jest to niezbędne w celu umożliwienia 
usługodawcy odzyskania kosztów inwestycji 
oraz uzyskania godziwego zwrotu z 
zainwestowanego kapitału. Przypadki, w 
których liczba zezwoleń jest ograniczona z 
przyczyn innych niż niewielka ilość 
zasobów naturalnych lub brak możliwości 
technicznych podlegają innym 
postanowieniom niniejszej dyrektywy, 
dotyczącym systemów zezwoleń.

Or. en

Uzasadnienie

Edukacja, tak samo jak zdrowie publiczne, jest bardzo ważna dla każdego z Państw 
Członkowskich. Stanowi ich prerogatywę i leży przede wszystkim w ich kompetencjach 
(zasada pomocniczości).

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 77
Punkt uzasadnienia 28 a (nowy)

(28a) Niniejsza dyrektywa przewiduje, że 
zezwolenie uważa się za wydane, jeżeli 
przez określony czas nie udzielono 
odpowiedzi na wniosek. Jednakże można 
dokonać innych ustaleń w odniesieniu do 
niektórych usług, jeżeli jest to obiektywnie 
uzasadnione przez zasadniczy wzgląd na 
interes publiczny, co mogłoby być 
uzasadnione w szczególności w odniesieniu
do służby zdrowia lub usług powodujących 
szczególne zagrożenie dla środowiska.  

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy dyrektywy automatycznie przyznające zezwolenie po upływie wyznaczonego terminu 
odpowiedzi są właściwe w przypadku usług, które nie przedstawiają sobą szczególnego 
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zagrożenia dla interesu publicznego. Uzasadnione będą jednak inne ustalenia, w 
szczególności w odniesieniu do sektora ochrony zdrowia i usług powodujących szczególne 
zagrożenie dla środowiska. Należy wyjaśnić, że względy dotyczące zdrowia publicznego i 
ochrony środowiska mogą stanowić uzasadnienie dla innych ustaleń.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 78
Punkt uzasadnienia 32

(32) Zakaz stosowania testów 
ekonomicznych jako warunku wstępnego 
przyznania zezwolenia dotyczy testów 
ekonomicznych jako takich, a nie innych 
wymagań uzasadnionych obiektywnie na 
podstawie nadrzędnych interesów 
publicznych, takich jak ochrona 
środowiska miejskiego. Zakaz nie wpływa 
na wykonywanie uprawnień przez władze 
odpowiedzialne za stosowanie prawa 
konkurencji.

skreślono

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodna z poprawką 32 do art. 14 ust.5, złożoną przez panią Liotard.

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 79
Punkt uzasadnienia 33 a (nowy)

(33a) Przepisy niniejszej dyrektywy 
dotyczące procedury wzajemnej oceny nie 
mają wpływu na swobodę uchwalania przez 
Państwa Członkowskie wyższego poziomu 
ochrony odnośnie do niektórych kwestii 
związanych z interesem publicznym, w 
szczególności dotyczących celów polityki 
zdrowotnej i społecznej, które mogą 
uzasadniać pewne ograniczenia swobody 
prowadzenia działalności gospodarczej, a 
mianowicie wówczas, gdy mają one na celu 
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ochronę celów polityki zdrowotnej i 
społecznej. Trybunał Sprawiedliwości 
stwierdził już na przykład, że może być 
konieczna szczególna forma prawna, jak 
organizacja typu non-profit, do świadczenia 
niektórych usług w sektorze socjalnym.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego może uzasadniać 
ograniczenia swobody zakładania działalności gospodarczej, np. w drodze wprowadzenia 
szczególnych wymogów dotyczących statusu prawnego usługodawcy, które nie byłyby 
uzasadnione w przypadku innych usług.

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 80
Punkt uzasadnienia 37 

(37) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie 
reguł swobodnego przepływu usług oraz 
korzystanie z usług przez usługobiorców i 
ich świadczenie przez usługodawców w 
całej Wspólnocie, bez względu na 
wewnętrzne granice, niezbędne jest 
ustanowienie zasady, na podstawie której 
usługodawca musi zasadniczo podlegać 
jedynie prawu państwa, w którym jest 
zarejestrowany. Zasada ta jest niezbędna, 
aby umożliwić usługodawcom, a zwłaszcza 
MŚP, korzystanie z pełnej stabilności 
prawnej dla  wykorzystania szans  
stwarzanych przez Rynek Wewnętrzny. 
Ułatwiając w ten sposób swobodny 
przepływ usług między Państwami 
Członkowskimi, zasada ta – w połączeniu z 
harmonizacją i środkami pomocy wzajemnej 
– pozwala również odbiorcom na uzyskanie 
dostępu do szerszej gamy wysokiej jakości 
usług z innych Państw Członkowskich. 
Zasadzie tej powinien towarzyszyć 
mechanizm wsparcia adresowany do 
usługobiorcy, który dzięki niemu ma 
możliwość uzyskania przede wszystkim 

(37) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie 
reguł swobodnego przepływu usług oraz 
korzystanie z usług przez usługobiorców i 
ich świadczenie przez usługodawców w 
całej Wspólnocie, bez względu na 
wewnętrzne granice, niezbędne jest 
ustanowienie zasady, na podstawie której 
usługodawca musi zasadniczo podlegać 
jedynie prawu państwa, w którym jest 
zarejestrowany. Ta “zasada kraju 
pochodzenia” okazała się już skuteczna w 
dyrektywie Rady 89/552/EWG z dnia 3 
października 1989 r. (“o telewizji bez 
granic”) i w dyrektywie 2000/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 
czerwca 2000r. („dyrektywa o handlu 
elektronicznym”'). Może być również 
zastosowana z korzyścią dla innych usług. 
Zasada ta jest niezbędna, aby umożliwić 
usługodawcom, a zwłaszcza MŚP, 
korzystanie z pełnej stabilności prawnej dla  
wykorzystania szans  stwarzanych przez 
Rynek Wewnętrzny. Ułatwiając w ten 
sposób swobodny przepływ usług między 
Państwami Członkowskimi, zasada ta – w 
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informacji o prawie innych Państw 
Członkowskich, a także harmonizacji zasad 
dotyczących przejrzystości działalności 
usługowej. 

połączeniu z harmonizacją i środkami 
pomocy wzajemnej – pozwala również 
odbiorcom na uzyskanie dostępu do szerszej 
gamy wysokiej jakości usług z innych 
Państw Członkowskich. Zasadzie tej 
powinien towarzyszyć mechanizm wsparcia 
adresowany do usługobiorcy, który dzięki 
niemu ma możliwość uzyskania przede 
wszystkim informacji o prawie innych 
Państw Członkowskich, a także 
harmonizacji zasad dotyczących 
przejrzystości działalności usługowej. 
Odstępstwa od zasady kraju pochodzenia 
muszą być maksymalnie ograniczone. 
Pewne odstępstwa są jednak konieczne, w 
szczególności w interesie ochrony 
środowiska.

Or. de

Uzasadnienie

Należy bardziej podkreślić znaczenie zasady kraju pochodzenia zarówno dla usługodawcy, 
jak i dla odbiorcy usług oraz powołać się na pozytywne doświadczenia wynikające z jej 
stosowania, również w przypadku innych dyrektyw dotyczących swobody świadczenia usług. 
Należy też wyjaśnić, że ważne są bardzo ograniczone odstępstwa, szczególnie te dotyczące 
ochrony środowiska.

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 81
Punkt uzasadnienia 42

(42) Należy przewidzieć odstępstwo od 
zasady kraju pochodzenia w przypadku 
usług, które są przedmiotem ogólnego 
zakazu w Państwie Członkowskim, do 
którego przeniósł się usługodawca, jeśli taki 
zakaz jest obiektywnie uzasadniony polityką 
publiczną, bezpieczeństwem publicznym lub 
zdrowiem publicznym. Odstępstwo to jest 
ograniczone do ogólnych zakazów i nie 
obejmuje – na przykład – systemów 
krajowych, które, nie zawierając ogólnego 
zakazu prowadzenia  działalności, 
zastrzegają sobie prawo do wykonywania tej 

(42) Należy przewidzieć odstępstwo od 
zasady kraju pochodzenia w przypadku 
usług, które są zakazane w Państwie 
Członkowskim, do którego przeniósł się 
usługodawca, jeśli taki zakaz jest 
obiektywnie uzasadniony polityką 
publiczną, bezpieczeństwem publicznym lub 
zdrowiem publicznym, w tym ochroną 
ludzkiej godności. Odstępstwo to powinno 
również mieć zastosowanie w przypadku 
usług objętych ogólnym zakazem, ale
dozwolonych w niektórych przypadkach. 
Odstępstwo to jest ograniczone do ogólnych 
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działalności dla jednego lub kilku 
konkretnych operatorów, lub które zakazują 
wykonywania działalności bez uzyskania 
wcześniejszego zezwolenia. Jak tylko 
Państwo Członkowskie zezwoli na 
prowadzenie działalności, zastrzegając ją dla 
wybranych operatorów, działalność ta nie 
podlega ogólnemu zakazowi, a tym samym 
jako taka nie jest uznawana za niezgodną z 
polityką publiczną, bezpieczeństwem 
publicznym lub zdrowiem publicznym. W 
efekcie nie byłoby uzasadnione, aby taka 
działalność została wyłączona z zakresu
dyrektywy.

zakazów i nie obejmuje – na przykład –
systemów krajowych, które, nie zawierając 
ogólnego zakazu prowadzenia  działalności, 
zastrzegają sobie prawo do wykonywania tej 
działalności dla jednego lub kilku 
konkretnych operatorów, lub które zakazują 
wykonywania działalności bez uzyskania 
wcześniejszego zezwolenia. Jak tylko 
Państwo Członkowskie zezwoli na 
prowadzenie działalności, zastrzegając ją dla 
wybranych operatorów, działalność ta nie 
podlega ogólnemu zakazowi, a tym samym 
jako taka nie jest uznawana za niezgodną z 
polityką publiczną, bezpieczeństwem 
publicznym lub zdrowiem publicznym. W 
efekcie ogólne odstępstwo od zasady kraju 
pochodzenia nie byłoby uzasadnione.

Or. de

Uzasadnienie

Obecna treść odstępstwa nr 16 na mocy art. 17 dyrektywy jest zbyt ograniczona. 
Proponowane poprawki muszą zostać uwzględnione również w odpowiednim punkcie 
uzasadnienia.

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 82
Punkt uzasadnienia 43

(43) Zasada kraju pochodzenia ustanowiona 
w niniejszej dyrektywie nie ma 
zastosowania, w wyniku odstępstwa, do 
konkretnych wymagań Państw 
Członkowskich, do których przeniósł się 
usługodawca, które są związane ze 
szczególną charakterystyką miejsca 
świadczenia usługi, i które muszą być 
spełnione dla zachowania polityki 
publicznej, bezpieczeństwa publicznego, 
zdrowia publicznego lub ochrony 
środowiska. Takie odstępstwo miałoby na 
przykład zastosowanie do zezwoleń na 
zajęcie lub wykorzystanie drogi publicznej, 
wymagań dotyczących organizacji imprez 
publicznych lub wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa placów budowy. 

(43) Zasada kraju pochodzenia ustanowiona 
w niniejszej dyrektywie nie ma 
zastosowania, w wyniku odstępstwa, do 
konkretnych wymagań Państw 
Członkowskich, do których przeniósł się 
usługodawca, które są związane ze 
szczególną charakterystyką miejsca 
świadczenia usługi lub do konkretnych 
zagrożeń związanych ze świadczeniem 
usługi w tym miejscu, które muszą być 
spełnione w każdym przypadku dla 
zachowania polityki publicznej, 
bezpieczeństwa publicznego, zdrowia 
publicznego lub ochrony środowiska. Takie 
odstępstwo miałoby na przykład 
zastosowanie do zezwoleń na zajęcie lub 
wykorzystanie drogi publicznej, wymagań 
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dotyczących organizacji imprez publicznych 
lub wymagań w zakresie bezpieczeństwa 
placów budowy. 

Or. de

Uzasadnienie

Punkt uzasadnienia powinien uwzględniać poprawki proponowane w punkcie 17 art.17.

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 83
Punkt uzasadnienia 47 a (nowe)

(47a) Zasada kraju pochodzenia ma 
zastosowanie jedynie w ograniczonym 
zakresie do sektora służby zdrowia, 
ponieważ większość usług opieki 
zdrowotnej wymaga instytucji, jak szpital 
lub gabinet lekarski, w Państwie 
Członkowskim, w którym usługa jest 
świadczona i dlatego nie podlega tej 
zasadzie. Przepisy dotyczące zasady kraju 
pochodzenia  zawarte w art. 16  mają 
zastosowanie jedynie do usługodawców z 
innych Państw Członkowskich, a nie do 
osób zatrudnionych przez usługodawcę. 
Oprócz tego ważne ogólne odstępstwa od 
zasady kraju pochodzenia mają 
zastosowanie transgranicznych  usług 
zdrowotnych, takich jak odstępstwo 
dotyczące kwalifikacji zawodowych 
usługodawcy lub odstępstwo dotyczące 
ryzyka w miejscu świadczenia usługi, 
obejmujące szpitalne standardy higieny.    
Co więcej, ze względu na znaczenie zdrowia 
publicznego Państwa Członkowskie muszą 
jednak zachować możliwość wszczęcia w 
indywidualnych przypadkach postępowania 
przeciwko usługodawcom z innych Państw 
Członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli nawet stosowanie zasady kraju pochodzenia ma ograniczone znaczenie dla sektora 
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ochrony zdrowia, Państwa Członkowskie muszą zachować możliwość wszczęcia w 
indywidualnych przypadkach postępowania przeciw usługodawcom z innych Państw 
Członkowskich. Należy wyjaśnić stosowanie zasady państwa pochodzenia w sektorze 
zdrowotnym.

Poprawka, którą złożyli Avril Doyle, Frédérique Ries

Poprawka 84
Punkt uzasadnienia 51

(51) Zgodnie z zasadami ustanowionymi 
przez orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości w zakresie swobody 
świadczenia usług, a także bez narażania 
równowagi finansowej systemów 
ubezpieczenia społecznego w Państwach 
Członkowskich,  większa stabilność prawna 
związana ze zwrotem kosztów leczenia 
powinna być zapewniona pacjentom, którzy 
jako usługobiorcy korzystają ze 
swobodnego przepływu usług, a także 
przedstawicielom wolnych zawodów w 
zakresie ochrony zdrowia oraz osobom 
zarządzającym systemami ubezpieczenia 
społecznego.

Skreślono

Or. en

Uzasadnienie

Podczas, gdy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przyznaje pacjentom 
prawo dostępu do leczenia w innym Państwie Członkowskim pod określonymi warunkami (np. 
jeżeli nie jest ono dostępne w kraju zamieszkania w wystarczająco krótkim okresie), jest zbyt 
wcześnie na uchwalenie swobodnego przepływu usług zdrowotnych przed zapoznaniem się z 
wnioskami dotyczącymi badania mobilności pacjentów. Horyzontalna dyrektywa ramowa o 
takim charakterze nie jest odpowiednim instrumentem do regulowania kwestii usług 
zdrowotnych. Dlatego też lepiej będzie przyjąć szczegółowe ustawodawstwo dotyczące usług 
zdrowotnych i poprawy mobilności pacjentów.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 85
Punkt uzasadnienia 51
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(51) Zgodnie z zasadami ustanowionymi 
przez orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości w zakresie swobody 
świadczenia usług, a także bez narażania 
równowagi finansowej systemów 
ubezpieczenia społecznego w Państwach 
Członkowskich,  większa stabilność prawna 
związana ze zwrotem kosztów leczenia 
powinna być zapewniona pacjentom, którzy 
jako usługobiorcy korzystają ze 
swobodnego przepływu usług, a także 
przedstawicielom wolnych zawodów w 
zakresie ochrony zdrowia oraz osobom 
zarządzającym systemami ubezpieczenia 
społecznego. 

Skreślono

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodna z poprawką skreślającą art. 23. 

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 86
Punkt uzasadnienia 52

(52) Przepisy rozporządzenia Rady 1408/71 
z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie 
stosowania systemów ubezpieczenia 
społecznego pracowników najemnych, osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek oraz członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie a 
zwłaszcza postanowienia dotyczące 
przynależności do systemu ubezpieczenia 
społecznego, mają pełne zastosowanie do 
pracowników najemnych oraz osób 
pracujących na własny rachunek, które 
świadczą lub biorą udział w świadczeniu 
usługi.

Skreślono

Or. fr
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Uzasadnienie

Zgodna z poprawką skreślającą art. 23. 

Poprawka, którą złożyli Avril Doyle, Frédérique Ries

Poprawka 87
Punkt uzasadnienia 53

(53) Art. 22 rozporządzenia 1408/71, który 
dotyczy zezwolenia na przejęcie kosztów 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
Państwie Członkowskim, przyczynia się –
jak to podkreśla orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości – do zwiększenia swobody 
przepływu pacjentów oraz świadczenia 
transgranicznych usług medycznych. 
Przepis ten ma na celu zagwarantowanie 
osobom ubezpieczonym, które uzyskały 
zezwolenie, dostępu do opieki zdrowotnej w 
innym Państwie Członkowskim na 
warunkach przejęcia kosztów tak samo 
korzystnych, jak te, które mają 
zastosowanie do osób ubezpieczonych w 
tym Państwie Członkowskim. Tym samym 
nadaje on osobom ubezpieczonym prawa, 
które w innym przypadku nie 
przysługiwałyby im i, tym samym, ułatwia 
swobodny przepływ usług. Podobnie przepis 
ten nie stara się regulować ani w 
jakikolwiek sposób zapobiegać 
dokonywaniu zwrotu kosztów – po 
stawkach mających zastosowanie w 
Państwie Członkowskim, w którym osoba 
należy do systemu ubezpieczenia 
społecznego – kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym Państwie 
Członkowskim, nawet przy braku 
wcześniejszego zezwolenia.

Skreślono

Or. en

Uzasadnienie

Podczas, gdy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przyznaje pacjentom 
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prawo dostępu do leczenia w innym Państwie Członkowskim pod określonymi warunkami (np. 
jeżeli nie jest ono dostępne w kraju zamieszkania w wystarczająco krótkim okresie), jest zbyt 
wcześnie na uchwalenie swobodnego przepływu usług zdrowotnych przed zapoznaniem się z 
wnioskami dotyczącymi badania mobilności pacjentów. Poprawka jest następstwem 
wprowadzenia poprawek w punktach uzasadnienia 14, 53, 54, 55, 56, 57 i w art. 2.ust. 2 lit. 
d), art. 4 ust. 10, art. 17 ust. 18 i art.  23. Horyzontalna dyrektywa ramowa nie jest 
odpowiednim instrumentem do regulowania kwestii usług zdrowotnych. Dlatego też lepiej 
będzie przyjąć szczegółowe ustawodawstwo dotyczące usług zdrowotnych i poprawy 
mobilności pacjentów.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 88
Punkt uzasadnienia 53

(53) Art. 22 rozporządzenia (EWG) nr 
1408/71, który dotyczy zezwolenia na 
przejęcie kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym Państwie 
Członkowskim, przyczynia się – jak to 
podkreśla orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości – do zwiększenia swobody 
przepływu pacjentów oraz świadczenia 
transgranicznych usług medycznych. 
Przepis ten ma na celu zagwarantowanie 
osobom ubezpieczonym, które uzyskały 
zezwolenie, dostępu do opieki zdrowotnej w 
innym Państwie Członkowskim na 
warunkach przejęcia kosztów tak samo 
korzystnych, jak te, które mają 
zastosowanie do osób ubezpieczonych w 
tym Państwie Członkowskim. Tym samym 
nadaje on osobom ubezpieczonym prawa, 
które w innym przypadku nie 
przysługiwałyby im i tym samym ułatwia 
swobodny przepływ usług. Podobnie przepis 
ten nie stara się regulować ani w 
jakikolwiek sposób zapobiegać 
dokonywaniu zwrotu kosztów – po 
stawkach mających zastosowanie w 
Państwie Członkowskim, w którym osoba 
należy do systemu ubezpieczenia 
społecznego – kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym Państwie 
Członkowskim, nawet przy braku 

Skreślono
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wcześniejszego zezwolenia. 

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodna z poprawką skreślającą art. 23. 

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 89
Punkt uzasadnienia 53

(53) Art. 22 rozporządzenia (EWG) nr 
1408/71, który dotyczy zezwolenia na 
przejęcie kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym Państwie 
Członkowskim, przyczynia się – jak to 
podkreśla orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości – do zwiększenia swobody 
przepływu pacjentów oraz świadczenia 
transgranicznych usług medycznych. Przepis 
ten ma na celu zagwarantowanie osobom 
ubezpieczonym, które uzyskały zezwolenie, 
dostępu do opieki zdrowotnej w innym 
Państwie Członkowskim na warunkach 
przejęcia kosztów tak samo korzystnych, jak 
te, które mają zastosowanie do osób 
ubezpieczonych w tym Państwie 
Członkowskim. Tym samym nadaje on 
osobom ubezpieczonym prawa, które w 
innym przypadku nie przysługiwałyby im i 
tym samym ułatwia swobodny przepływ 
usług. Podobnie przepis ten nie stara się 
regulować ani w jakikolwiek sposób 
zapobiegać dokonywaniu zwrotu kosztów –
po stawkach mających zastosowanie w 
Państwie Członkowskim, w którym osoba 
należy do systemu ubezpieczenia 
społecznego – kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym Państwie 
Członkowskim, nawet przy braku 
wcześniejszego zezwolenia.

(53) Art. 22 rozporządzenia (EWG) nr 
1408/71, który dotyczy zezwolenia na 
przejęcie kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym Państwie 
Członkowskim, przyczynia się – jak to 
podkreśla orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości – do zwiększenia swobody 
przepływu pacjentów oraz świadczenia 
transgranicznych usług medycznych. Przepis  
ten ma również w pełni zastosowanie do 
leczenia szpitalnego odnośnie do którego 
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 
ustanowiły, że Państwa Członkowskie mogą 
nadal wymagać wcześniejszego zezwolenia 
na przejęcie kosztów leczenia w innych 
Państwach Członkowskich. Przepis ten ma 
również zastosowanie do leczenia 
pozaszpitalnego, gdy pacjenci proszą o 
zezwolenie, aby skorzystać ze specjalnych 
ustaleń na mocy rozporządzenia 1408/71. 
Celem art. 22 rozporządzenia (EWG) 
1408/71 jest zagwarantowanie osobom 
ubezpieczonym, które uzyskały zezwolenie, 
dostępu do opieki zdrowotnej w innym 
Państwie Członkowskim na warunkach 
przejęcia kosztów tak samo korzystnych, jak 
te, które mają zastosowanie do osób 
ubezpieczonych w tym Państwie 
Członkowskim. Tym samym nadaje on 
osobom ubezpieczonym prawa, które w 
innym przypadku nie przysługiwałyby im i 
tym samym ułatwia swobodny przepływ 
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usług. Podobnie przepis ten nie stara się 
regulować ani w jakikolwiek sposób 
zapobiegać dokonywaniu zwrotu kosztów –
po stawkach mających zastosowanie w 
Państwie Członkowskim, w którym osoba 
należy do systemu ubezpieczenia 
społecznego – kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym Państwie 
Członkowskim, nawet przy braku 
wcześniejszego zezwolenia.

Or. de

Uzasadnienie

W punkcie uzasadnienia należy wyjaśnić związek między art.22 rozporządzenia 1408/71 i art. 
23 projektu.

Poprawka, którą złożyli Avril Doyle, Frédérique Ries

Poprawka 90
Punkt uzasadnienia 54

(54) Biorąc pod uwagę ewolucję 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w 
dziedzinie swobodnego przepływu usług, 
należy znieść wymaganie uzyskania 
wcześniejszego zezwolenia na zwrot ze 
strony systemu ubezpieczenia społecznego 
Państwa Członkowskiego za pozaszpitalną 
opiekę świadczoną w innym Państwie 
Członkowskim, a Państwa Członkowskie 
muszą zmienić odpowiednio swoje 
ustawodawstwo. W takim zakresie, w jakim 
zwrot kosztów takiej opieki pozostaje w 
granicach ubezpieczenia gwarantowanego 
przez system ubezpieczenia chorobowego 
Państwa Członkowskiego, w którym dana 
osoba należy do systemu ubezpieczenia 
społecznego, zniesienie to nie powinno 
wpłynąć istotnie na równowagę finansową 
systemów ubezpieczenia społecznego. 
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości warunki, na jakich 
Państwa Członkowskie świadczą opiekę 
pozaszpitalną na swoim terytorium mają 
nadal zastosowanie w przypadku opieki 
świadczonej w Państwie Członkowskim 

Skreślono
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innym niż państwo, w którym dana osoba 
należy do systemu ubezpieczenia 
społecznego, pod warunkiem że są one 
zgodne z prawem wspólnotowym. Tak 
samo, systemy wydawania zezwoleń na 
przejęcie kosztów opieki w innym Państwie 
Członkowskim muszą respektować 
postanowienia niniejszej dyrektywy 
dotyczącej warunków udzielania oraz 
procedur w zakresie zezwoleń. 

Or. en

Uzasadnienie

Podczas, gdy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przyznaje pacjentom 
prawo dostępu do leczenia w innym Państwie Członkowskim pod określonymi warunkami (np. 
jeżeli nie jest ono dostępne w kraju zamieszkania w wystarczająco krótkim okresie), jest zbyt
wcześnie na uchwalenie swobodnego przepływu usług zdrowotnych przed zapoznaniem się z 
wnioskami dotyczącymi badania mobilności pacjentów. Poprawka jest następstwem 
wprowadzenia poprawek w punktach uzasadnienia 14, 53, 54, 55, 56, 57 i w art. 2.ust. 2 lit.
d), art. 4 ust. 10, art. 17 ust. 18 i art.  23. Horyzontalna dyrektywa ramowa nie jest 
odpowiednim instrumentem do regulowania kwestii usług zdrowotnych. Dlatego też lepiej 
będzie przyjąć szczegółowe ustawodawstwo dotyczące usług zdrowotnych i poprawy 
mobilności pacjentów.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 91
Punkt uzasadnienia 54

(54) W świetle orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości w dziedzinie swobodnego 
przepływu usług, należy znieść wymaganie 
uzyskania wcześniejszego zezwolenia na 
zwrot ze strony systemu ubezpieczenia 
społecznego Państwa Członkowskiego za 
pozaszpitalną opiekę świadczoną w innym 
Państwie Członkowskim, a Państwa 
Członkowskie muszą zmienić odpowiednio 
swoje ustawodawstwo. W takim zakresie, w 
jakim zwrot kosztów takiej opieki pozostaje 
w granicach ubezpieczenia 
gwarantowanego przez system 
ubezpieczenia chorobowego Państwa 
Członkowskiego, w którym dana osoba 

Skreślono
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należy do systemu ubezpieczenia 
społecznego, zniesienie to nie powinno 
wpłynąć istotnie na równowagę finansową 
systemów ubezpieczenia społecznego. 
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości warunki, na jakich 
Państwa Członkowskie świadczą opiekę 
pozaszpitalną na swoim terytorium mają 
nadal zastosowanie w przypadku opieki 
świadczonej w Państwie Członkowskim 
innym niż państwo, w którym dana osoba 
należy do systemu ubezpieczenia 
społecznego, pod warunkiem że są one 
zgodne z prawem wspólnotowym. Tak 
samo, systemy wydawania zezwoleń na 
przejęcie kosztów opieki w innym Państwie 
Członkowskim muszą respektować 
postanowienia niniejszej dyrektywy 
dotyczącej warunków udzielania oraz 
procedur w zakresie zezwoleń.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodna z poprawką skreślającą art. 23. 

Poprawka, którą złożyli Avril Doyle, Frédérique Ries

Poprawka 92
Punkt uzasadnienia 55

(55) Zgodnie z orzecznictwem Trybunału w 
dziedzinie swobodnego przepływu usług, 
system wcześniejszych zezwoleń na zwrot 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w 
innym Państwie Członkowskim wydaje się 
uzasadniony, z punktu widzenia 
planowania liczby infrastruktur 
szpitalnych, ich rozkładu geograficznego, 
trybu ich organizacji, wyposażenia, jakim 
dysponują, a nawet charakteru usług 
medycznych, jakie mogą zaoferować. Takie 
planowanie ma na celu uzyskanie 
wystarczającego stałego dostępu – na 
terytorium każdego Państwa 

Skreślono
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Członkowskiego – do zrównoważonego 
zakresu dobrej jakości opieki szpitalnej, do 
skutecznego zarządzania kosztami, a także 
– w możliwym zakresie – uniknięcie 
marnotrawstwa zasobów finansowych, 
technicznych lub ludzkich. Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
koncepcja opieki szpitalnej musi być 
zdefiniowana obiektywnie i system 
wcześniejszych zezwoleń musi być 
proporcjonalny do ogólnych celów 
publicznych, jakie są realizowane.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest następstwem wprowadzenia poprawek w punktach uzasadnienia 14, 53, 54, 55, 
56, 57 i w art. 2.ust. 2 lit. d), art. 4 ust. 10, art. 17 ust. 18 i art. 23 mających na celu usunięcie 
usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy. Horyzontalna dyrektywa ramowa tego rodzaju nie 
jest odpowiednim instrumentem do regulowania kwestii usług zdrowotnych. Dlatego też lepiej 
będzie przyjąć szczegółowe ustawodawstwo dotyczące usług zdrowotnych i poprawy 
mobilności pacjentów.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 93
Punkt uzasadnienia 55

(55) Zgodnie z orzecznictwem Trybunału w 
dziedzinie swobodnego przepływu usług, 
system wcześniejszych zezwoleń na zwrot 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w 
innym Państwie Członkowskim wydaje się 
uzasadniony z punktu widzenia planowania 
liczby infrastruktur szpitalnych, ich 
rozkładu geograficznego, trybu ich 
organizacji, wyposażenia, jakim dysponują, 
a nawet charakteru usług medycznych, 
jakie mogą zaoferować. Takie planowanie 
ma na celu uzyskanie wystarczającego 
stałego dostępu – na terytorium każdego 
Państwa Członkowskiego – do 
zrównoważonego zakresu dobrej jakości 
opieki szpitalnej, do skutecznego 

Skreślono
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zarządzania kosztami, a także – w 
możliwym zakresie – uniknięcie 
marnotrawstwa zasobów finansowych, 
technicznych lub ludzkich. Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
koncepcja opieki szpitalnej musi być 
zdefiniowana obiektywnie i system 
wcześniejszych zezwoleń musi być 
proporcjonalny do ogólnych celów 
publicznych, jakie są realizowane.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodna z poprawką skreślającą art. 23. 

Poprawka, którą złożyli Avril Doyle, Frédérique Ries

Poprawka 94
Punkt uzasadnienia 56

(56) Art. 22 rozporządzenia Rady (EWG) 
1408/71 określa okoliczności, w których 
właściwa instytucja krajowa nie może 
odmówić udzielenia zezwolenia, o które 
wniosek został złożony na podstawie 
niniejszego artykułu. Państwa 
Członkowskie nie mogą odmówić 
zezwolenia, w przypadku gdy opieka jest 
świadczona na ich terytorium, objęta jest 
ich systemem ubezpieczenia społecznego, a 
leczenie, które jest identyczne lub 
jednakowo skuteczne nie może być 
uzyskane na czas na ich terytorium na 
warunkach określonych w ich systemie 
ubezpieczenia społecznego. Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
warunki dotyczące możliwego do 
zaakceptowania opóźnienia należy 
rozważyć wraz z wszelkimi okolicznościami 
każdego przypadku, biorąc pod uwagę nie 
tylko stan zdrowia pacjenta w momencie 
złożenia wniosku o zezwolenie, ale również 
historię choroby i jej prawdopodobny 
rozwój.

Skreślono
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest następstwem wprowadzenia poprawek w punktach uzasadnienia 14, 53, 54, 55, 
56, 57 i w art. 2.ust. 2 lit. d), art. 4 ust. 10, art. 17 ust. 18 i art. 23 mających na celu usunięcie 
usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy. Horyzontalna dyrektywa ramowa tego rodzaju nie 
jest odpowiednim instrumentem do regulowania kwestii usług zdrowotnych. Dlatego też lepiej 
będzie przyjąć szczegółowe ustawodawstwo dotyczące usług zdrowotnych i poprawy 
mobilności pacjentów.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 95
Punkt uzasadnienia 56

(56) Art. 22 Rozporządzenia Rady (EWG) 
1408/71 określa okoliczności, w których 
właściwa instytucja krajowa nie może 
odmówić udzielenia zezwolenia, o które 
wniosek został złożony na podstawie 
niniejszego artykułu. Państwa 
Członkowskie nie mogą odmówić 
zezwolenia, w przypadku gdy opieka jest 
świadczona na ich terytorium, objęta jest 
ich systemem ubezpieczenia społecznego, a 
leczenie, które jest identyczne lub 
jednakowo skuteczne nie może być 
uzyskane na czas na ich terytorium na 
warunkach określonych w ich systemie 
ubezpieczenia społecznego. Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
warunki dotyczące możliwego do 
zaakceptowania opóźnienia należy 
rozważyć wraz z wszelkimi okolicznościami 
każdego przypadku, biorąc pod uwagę nie 
tylko stan zdrowia pacjenta w momencie 
złożenia wniosku o zezwolenie, ale również 
historię choroby i jej prawdopodobny 
rozwój. 

Skreślono

Or. fr
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Uzasadnienie

Zgodna z poprawką skreślającą art. 23. 

Poprawka, którą złożyli Avril Doyle, Frédérique Ries

Poprawka 96
Punkt uzasadnienia 57

(57) Przejęcie przez systemy ubezpieczenia 
społecznego Państw Członkowskich 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w 
innym Państwie Członkowskim nie może 
być niższe niż przewidziane w ich własnym 
systemie ubezpieczenia społecznego w 
odniesieniu do opieki zdrowotnej 
świadczonej na ich terytorium. Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału w dziedzinie 
swobodnego przepływu usług, przy braku 
zezwolenia, zwrot kosztów opieki 
pozaszpitalnej zgodnie ze skalą kraju 
przynależności do systemu ubezpieczenia 
społecznego, nie będzie miał znacznego 
wpływu na finansowanie systemu 
ubezpieczenia społecznego. W przypadkach, 
w których udzielono zezwoleń – w ramach 
art. 22 rozporządzenia 1408/71 – przejęcie 
kosztów jest dokonywane na podstawie 
stawek mających zastosowanie w Państwie 
Członkowskim, na terenie którego 
świadczona jest opieka zdrowotna. 
Jednakże, jeśli poziom ubezpieczenia jest 
niższy niż poziom, jaki przysługiwałby 
pacjentowi, gdyby miał on zapewnioną taką 
samą opiekę w Państwie Członkowskim, w 
którym należy do systemu ubezpieczenia 
społecznego, to ostatnie musi przejąć 
pozostałe koszty do poziomu, który byłby 
zastosowany w tym przypadku.

Skreślono

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest następstwem wprowadzenia poprawek w punktach uzasadnienia 14, 53, 54, 55, 
56, 57 i w art. 2.ust. 2 lit. d), art. 4 ust. 10, art. 17 ust. 18 i art. 23 mających na celu usunięcie 
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usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy . Horyzontalna dyrektywa ramowa tego rodzaju nie 
jest odpowiednim instrumentem do regulowania kwestii usług zdrowotnych. Dlatego też lepiej 
będzie przyjąć szczegółowe ustawodawstwo dotyczące usług zdrowotnych i poprawy 
mobilności pacjentów.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 97
Punkt uzasadnienia 57

(57) Przejęcie przez systemy ubezpieczenia 
społecznego Państw Członkowskich 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w 
innym Państwie Członkowskim nie może 
być niższe niż przewidziane w ich własnym 
systemie ubezpieczenia społecznego w 
odniesieniu do opieki zdrowotnej 
świadczonej na ich terytorium. Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału w dziedzinie 
swobodnego przepływu usług, przy braku 
zezwolenia, zwrot kosztów opieki 
pozaszpitalnej zgodnie ze skalą kraju 
przynależności do systemu ubezpieczenia 
społecznego nie będzie miał znacznego 
wpływu na finansowanie systemu 
ubezpieczenia społecznego. W przypadkach, 
w których udzielono zezwoleń – w ramach 
art. 22 rozporządzenia (EWG) 1408/71 –
przejęcie kosztów jest dokonywane na 
podstawie stawek mających zastosowanie w 
Państwie Członkowskim, na terenie którego 
świadczona jest opieka zdrowotna. 
Jednakże, jeśli poziom ubezpieczenia jest 
niższy niż poziom, jaki przysługiwałby 
pacjentowi, gdyby miał on zapewnioną taką 
samą opiekę w Państwie Członkowskim, w 
którym należy do systemu ubezpieczenia 
społecznego, to ostatnie musi przejąć 
pozostałe koszty do poziomu, który byłby 
zastosowany w tym przypadku. 

Skreślono

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodna z poprawką skreślającą art. 23. 
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Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 98
Punkt uzasadnienia 57 a (nowy)

(57a) Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości różnica między opieką 
szpitalną i pozaszpitalną polega na tym, że 
opieka zdrowotna świadczona w szpitalu 
odbywa się w ramach infrastruktury, która 
zdecydowanie charakteryzuje się 
określonymi cechami oraz na tym, że 
zarówno liczba szpitali, ich lokalizacja, 
sposoby i metody ich funkcjonowania i 
wyposażenia  organizacji, jak i rodzaj 
świadczeń medycznych, które mogą 
świadczyć, stanowią aspekty wymagające 
planowania. Takie konieczne planowanie 
nie tylko gwarantuje wystarczający, stały 
dostęp do  zrównoważonego zakresu 
wysokiej jakości leczenia szpitalnego, ale 
także kontrolę kosztów i zapobieganie 
niegospodarnemu podejściu do zasobów 
finansowych, technicznych i ludzkich.  W 
konsekwencji opieka medyczna ma być 
traktowana jako opieka szpitalna w 
rozumieniu orzeczeń Trybunału 
Sprawiedliwości nie tylko wówczas, gdy 
wymaga hospitalizacji, ale także gdy 
wymaga infrastruktury szpitalnej, w tym 
infrastruktury pomocy w nagłych 
wypadkach i intensywnej opieki medycznej 
w przypadku leczenia, które stanowi 
szczególne ryzyko dla pacjenta lub wymaga 
wysoce specjalistycznego i kosztownego 
sprzętu medycznego, jak tomografia 
komputerowa, która jest zazwyczaj 
zastrzeżona dla szpitali.  

Or. de

Uzasadnienie

Tekst proponowanej definicji opieki szpitalnej należy poprawić, a niniejszy punkt 
uzasadnienia powinien wyjaśnić poprawki w tekście dyrektywy.
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Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 99
Punkt uzasadnienia 67

(67) Należy zapewnić, aby Państwa 
Członkowskie we współpracy z  Komisją 
zachęcały zainteresowane strony do 
sporządzenia kodeksów postępowania na 
szczeblu wspólnotowym, których celem jest 
w szczególności promowanie jakości usług i 
uwzględnienie szczególnego charakteru 
każdego zawodu. Owe kodeksy 
postępowania powinny być zgodne z 
prawem wspólnotowym, a zwłaszcza z 
prawem konkurencji.

Skreślono

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodna z poprawką do art. 39. 

Poprawka, którą złożyli Avril Doyle, Frédérique Ries

Poprawka 100
Punkt uzasadnienia 68

(68) Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla jakiejkolwiek inicjatywy 
legislacyjnej lub innych inicjatyw 
wspólnotowych w dziedzinie ochrony 
konsumenta.

(68) Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla jakiejkolwiek inicjatywy 
legislacyjnej lub innych inicjatyw 
wspólnotowych w dziedzinach ochrony 
konsumenta i mobilności pacjentów. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawa mobilności pacjentów stanowi priorytet. Dlatego też należy przyjąć szczegółowe 
ustawodawstwo mające ułatwić i usprawnić mobilność pacjentów w UE.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 101
Punkt uzasadnienia 72

(72) Niniejsza dyrektywa bierze pod uwagę (72) Niniejsza dyrektywa bierze pod uwagę 



AM\552506PL.doc 37/1 PE 350.200v01-00

PL

fundamentalne prawa i przestrzega zasad 
uznanych zwłaszcza w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, a w 
szczególności w jej artykułach 8, 15, 21 i 47.

fundamentalne prawa i przestrzega zasad 
uznanych zwłaszcza w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, a w 
szczególności w jej artykułach 8, 15, 21, 34 
- 38 i 47.

Or. fr

Uzasadnienie

Te artykuły Karty Praw Podstawowych mają znaczenie dla  zapisów o prawach 
obywatelskich, o których mowa w umocowaniu 72 projektu dyrektywy. Dodatkowo należy 
powołać się na inne prawa, szczególnie w dziedzinie społecznej i gospodarczej, odnoszące się 
do ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej, ochrony zdrowia, dostępu do usług 
użyteczności publicznej, ochrony środowiska i ochrony konsumenta. Wszystkie te artykuły 
ustanawiają cele polegające na osiągnięciu wysokiego standardu ochrony lub poprawy 
jakości, a większość z nich wzywa do przestrzegania, w miarę możliwości, nie tylko prawa 
wspólnotowego, ale też praktyk lub przepisów prawa krajowego.

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 102
art.1

Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
postanowienia ułatwiające korzystanie ze 
swobody prowadzenia  działalności 
gospodarczej przez usługodawców oraz 
swobodny przepływ usług.

Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
postanowienia ułatwiające korzystanie ze 
swobody prowadzenia  działalności 
gospodarczej przez usługodawców oraz 
swobodny przepływ usług. Nie nakłada na 
Państwa Członkowskie wymogu 
liberalizowania usług użyteczności 
publicznej, prywatyzacji instytucji 
publicznych świadczących takie usługi lub 
likwidacji istniejących monopoli.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy ostatecznie wyjaśnić, że niniejsza dyrektywa nie zmusza Państw Członkowskich do 
liberalizacji usług użyteczności publicznej, ani też do sprywatyzowania jednostek publicznych 
oferujących takie usługi. Nie wymaga od nich również zniesienia istniejących monopoli, w 
tym również loterii. Monopole z jednej strony ograniczają skłonność do podejmowania 
ryzyka, a z drugiej strony wnoszą pokaźny zysk dla dobra publicznego. Należy umieścić 
odpowiednie wyjaśnienie w tekście dyrektywy.

Poprawka, którą złożyli Avril Doyle, Frédérique Ries

Poprawka 103
art.2, ust. 2, lit. c a) nowy

(ca) zdrowia i usług opieki zdrowotnej;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest następstwem wprowadzenia poprawek w punktach uzasadnienia 14, 53, 54, 55, 
56, 57 i w art. 2.ust. 2 lit. d), art. 4 ust. 10, art. 17 ust. 18 i art. 23 mających na celu usunięcie 
usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy . Horyzontalna dyrektywa ramowa tego rodzaju nie 
jest odpowiednim instrumentem do regulowania kwestii usług zdrowotnych. Dlatego też lepiej 
będzie przyjąć szczegółowe ustawodawstwo dotyczące usług zdrowotnych i poprawy 
mobilności pacjentów.

Poprawka, którą złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 104
art.2, ust. 2, lit. ca) (nowy)

(ca) usług dystrybucji wody

Or. fr
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Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa nie może zagrażać zasadzie, zgodnie z którą zarządzanie dystrybucją 
wody musi pozostać w sektorze publicznym. W szczególności art. 9-15, dotyczącym procedur 
wydawania zezwoleń, muszą towarzyszyć specjalne środki regulujące kwestię usług 
użyteczności publicznej świadczonych przez instytucje publiczne.

Poprawka, którą złożył Richard Seeber

Poprawka 105
art.3, ust. 2

Zastosowanie niniejszej dyrektywy nie 
uniemożliwia stosowania innych 
instrumentów wspólnotowych w takim 
zakresie, w jakim dotyczą one usług. 

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie o ile 
w innych instrumentach wspólnotowych, w 
takim zakresie, w jakim dotyczą one usług, 
nie postanowiono inaczej.

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy dyrektywy o usługach nie mogą mieć zastosowania tam, gdzie obowiązują wymogi 
nałożone przez instrumenty wspólnotowe, dotyczące zakładania działalności i świadczenia 
usług związanych z ochroną środowiska (np. rozporządzenie EMAS, dyrektywa ramowa o 
odpadach). Obowiązujące standardy (jakości) prowadzenia działalności nie mogą być objęte 
dyrektywą. Art. 3 ust. 2 powinien zatem wyraźnie odnosić się do stosowania innych przepisów 
wspólnotowych dotyczących swobody zakładania działalności i świadczenia usług. 

Poprawka, którą złożyli Avril Doyle, Frédérique Ries

Poprawka 106
art.4, punkt 10

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

Skreślono

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka jest następstwem wprowadzenia poprawek w punktach uzasadnienia 14, 53, 54, 55, 
56, 57 i w art. 2.ust. 2 lit. d), art. 4 ust. 10, art. 17 ust. 18 i art. 23 mających na celu usunięcie 
usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy . Horyzontalna dyrektywa ramowa tego rodzaju nie 
jest odpowiednim instrumentem do regulowania kwestii usług zdrowotnych. Dlatego też lepiej 
będzie przyjąć szczegółowe ustawodawstwo dotyczące usług zdrowotnych i poprawy 
mobilności pacjentów.

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 107
art.4, punkt 10

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

Skreślono

Or. de

Uzasadnienie

Należy przenieść definicję opieki szpitalnej do art. 23 w celu wyjaśnienia, że nie jest to 
kwestia ogólnej definicji tego, jakie kategorie leczenia należy pozostawić szpitalom, ale 
definicji ograniczającej zakres art. 23.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 108
art.4, ust. 13 a (nowy)

(13a) “profesjonalny pracownik 
regulowanej służby zdrowia": 
przedstawiciel regulowanego zawodu 
wykonujący działalność polegającą na 
świadczeniu usług w dziedzinie ustalania 
rozpoznania lub leczenia choroby, jak 
usługi medyczne, paramedyczne i 
farmaceutyczne;   
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Or. fr

Uzasadnienie

Definicja profesjonalnych pracowników służby zdrowia jest niezbędna dla ograniczenia 
zakresu wykluczenia usług zdrowotnych, wprowadzonego w art. 2 lit. cb) (nowy) przez 
poprawkę nr 25 (zgłoszoną przez panią Liotard).

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 109
art.5, ust. 3

3. Ustęp 2 nie będzie miał zastosowania do 
dokumentów wspomnianych w art. 46 
dyrektywy ../../WE  Parlamentu 
Europejskiego i Rady lub art. 45 ust. 3 
dyrektywy ../../WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

3. Ustęp 2 nie będzie miał zastosowania do 
postanowień Parlamentu Europejskiego i 
Rady lub dyrektywy ../../WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ w trakcie przyjmowania mogą mieć zastosowanie inne przepisy wymienionych 
dwóch dyrektyw, zalecane jest powołanie się na nie w całości, a nie na szczegółowe przepisy.

Poprawka, którą złożyła Dorette Corbey

Poprawka 110
art.7, ust. 1, lit. aa) (nowy)

(aa) przepisy w zakresie ochrony 
środowiska mające zastosowanie do usługi 
oraz przepisy prawa pracy i warunki 
zatrudnienia, które jako minimum mają 
zastosowanie do danej usługi, obowiązujące 
przepisy dotyczące ochrony konsumenta 
oraz przepisy w zakresie ochrony zdrowia i  
bezpieczeństwa;

Or. nl
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Uzasadnienie

Zagranicznemu usługodawcy bardzo trudno jest ustalić, jakie przepisy wykonawcze  
obowiązują w kraju, w którym dane usługi są świadczone. Dlatego też w jednym punkcie 
kontaktowym muszą być dostępne informacje dotyczące przepisów w zakresie ochrony 
środowiska, warunków zatrudnienia itp.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 111
art.13, ust. 4

4. Przy braku odpowiedzi w ustalonym 
terminie, zgodnie z ust. 3, zezwolenie 
zostanie uznane za przyznane. Bez względu 
na powyższe, mogą zostać zastosowane inne 
rozwiązania w odniesieniu do pewnych 
konkretnych działalności, gdy jest to 
obiektywnie uzasadnione nadrzędnym 
interesem publicznym. 

Skreślono

Or. fr

Uzasadnienie

Przyznanie zezwolenia nie może nastąpić automatycznie, gdy termin wymieniony w 
potwierdzeniu odbioru nie zostanie dotrzymany. Władze muszą mieć możliwie najlepsze 
warunki do należytego rozpatrzenia zgłoszeń, a jednocześnie mieć świadomość, że ich 
obowiązkiem jest jak najszybsze  podjęcie decyzji.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 112
art.13, ust. 5, lit. c)

c) oświadczenie, że przy braku odpowiedzi 
w określonym terminie zezwolenie zostanie 
uznane za wydane.

Skreślono

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodna z poprawką do art. 13 ust. 4.
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Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 113
art.14, ust. 1, a (nowy)

(1bis) Niniejszy artykuł nie obejmuje usług 
socjalnych użyteczności publicznej, które 
odpowiedzialne Państwo Członkowskie lub 
Wspólnota poddało obowiązkom opieki 
społecznej.  Niepełna lista takich usług 
obejmuje służbę zdrowia i usługi pomocy w 
domu zastrzeżone dla osób, które z powodu 
wieku lub niepełnosprawności lub z 
powodu dzieci, nie są w stanie prowadzić w 
pełni samodzielnego życia. 

Or. fr

Uzasadnienie

W Państwach Członkowskich usługi zdrowotne stanowią podstawowy środek organizacji i 
świadczenia opieki zdrowotnej dla obywateli, w ramach różnorodnych systemów, w znacznej 
części finansowanych ze środków publicznych. Art. 152 ust. 5 Traktatu WE, który w nowym 
Traktacie Konstytucyjnym pozostał niezmieniony, stanowi, że organizacja i świadczenie usług 
zdrowotnych i opieki medycznej leży w gestii Państw Członkowskich. Wynika stąd, że zakres 
niniejszego projektu nie może obejmować usług, które w całości lub częściowo finansowane 
są ze środków publicznych i podlegają szczegółowym zobowiązaniom w zakresie opieki 
socjalnej określonym przez prawo krajowe.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 114
art.14, ust. 8

8) obowiązek posiadania wpisu w rejestrach 
na ich terytorium przez określony czas lub 
wykonywania działalności na ich 
terytorium przez określony czas. 

Skreślono

Or. fr
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Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 115
art.15, ust. 1

1. Państwa Członkowskie zbadają, czy ich 
system prawny zawiera wymagania 
określone w ust. 2 i dopilnują, aby wszelkie 
takie wymagania były zgodne z warunkami 
określonymi w ust. 3. Państwa 
Członkowskie przystosują swoje przepisy 
ustawodawcze, wykonawcze i 
administracyjne, tak aby były one zgodne z 
tymi warunkami.

1. Państwa Członkowskie zbadają, czy ich 
system prawny zawiera wymagania 
określone w ustępie 2 i wskażą, czy wszelkie 
takie wymagania są zgodne z warunkami 
określonymi w ust. 3..

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre wymogi dotyczące liberalizacji usług wymagają zastosowania podejścia o 
charakterze stopniowym. Dostosowanie, w razie potrzeby, krajowych przepisów do warunków 
ustalonych w ust. 3, nie może być prowadzone pośpiesznie. Nie może też towarzyszyć mu 
zniweczenie celu, jakim jest harmonizacja danego ustawodawstwa.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 116
art.15, ust. 3, początek

3. Państwa Członkowskie skontrolują, czy
wymagania wymienione w ust. 2 spełniają 
następujące warunki:

3. Państwa Członkowskie wskażą, czy 
wymagania wymienione w ust. 2 spełniają 
następujące warunki:

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodna z poprawką do art. 15 ust.1.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 117
art.15, ust. 3 a (nowy)
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3a. Niniejszy artykuł nie obejmuje usług 
socjalnych użyteczności publicznej, które 
odpowiedzialne Państwo Członkowskie lub 
Wspólnota poddało obowiązkom opieki 
społecznej.  Niepełna lista takich usług 
obejmuje służbę zdrowia i usługi pomocy w 
domu dla osób, które z powodu wieku lub 
niepełnosprawności lub z powodu dzieci, 
nie są w stanie prowadzić w pełni 
samodzielnego życia. 

Or. fr

Uzasadnienie

W Państwach Członkowskich usługi zdrowotne stanowią podstawowy środek organizacji i 
świadczenia opieki zdrowotnej dla obywateli, w ramach różnorodnych systemów, w znacznej 
części finansowanych ze środków publicznych. Art. 152 ust. 5 Traktatu WE, który w nowym 
traktacie konstytucyjnym pozostał niezmieniony, stanowi, że organizacja i świadczenie usług 
zdrowotnych i opieki medycznej leży w gestii Państw Członkowskich. Wynika stąd, że zakres 
niniejszego projektu nie może obejmować usług, które w całości lub częściowo finansowane 
są ze środków publicznych i podlegają szczegółowym zobowiązaniom w zakresie opieki 
socjalnej określonym przez prawo krajowe.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 118
art.15, ust. 3 b (nowy)

3b. Zebrane informacje, z zastrzeżeniem 
przepisów ust. 1 - 3 niniejszego artykułu, 
powinny umożliwić poprawę warunków 
dostępu i jakości usług. Państwa 
Członkowskie, we współpracy z Komisją i 
Parlamentem Europejskim, będą zachęcać 
do przyjęcia środków lub przepisów 
krajowych mających na celu poprawę 
jakości i dostępu do usług na swoim 
terytorium.

Or. fr

Uzasadnienie

Por. poprawka do art. 15 ust.1.
Dokonywanie oceny nie musi pociągać za sobą eliminacji wszystkich kryteriów, o których 
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mowa, jako że główną ich funkcją jest zabezpieczenie interesu publicznego. Zebrane 
informacje powinny umożliwić harmonizację warunków w Państwach Członkowskich oraz, 
przede wszystkim, służyć realizacji celu, jakim jest stałe ulepszanie usług, zarówno pod 
względem ich dostępności, jak i jakości, aby zapewnić naszym współobywatelom warunki 
życia godne naszych społeczeństw i europejskiego modelu społecznego.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 119
art.15, ust. 4, 5 i 6

4. W raporcie dotyczącym oceny wzajemnej 
wskazanym w art. 41, Państwa 
Członkowskie określą:

a) wymagania, jakie zamierzają 
utrzymać oraz powody, dla 
których uważają, że 
wymagania te są zgodne z 
warunkami określonymi w 
ust. 3;

b) wymagania, które zostały 
zniesione lub złagodzone.

5. Od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy, Państwa Członkowskie nie 
wprowadzą żadnych nowych wymagań w 
rodzaju określonych w ust. 2, chyba że 
wymaganie takie spełnia warunki określone 
w ust. 3, a potrzeba jego wprowadzenia 
wynika z nowych okoliczności. 
6. Państwa Członkowskie notyfikują 
Komisji wszelkie nowe przepisy 
ustawodawcze, wykonawcze lub 
administracyjne, które obejmują wymogi, 
takie jak określone w ust. 5, wraz z 
przyczynami wprowadzenia takich 
wymogów. Komisja powiadomi inne 
Państwa Członkowskie o takich przepisach. 
Taka notyfikacja nie przeszkodzi w 
przyjęciu tych przepisów przez Państwa 
Członkowskie. 

W ciągu 3 miesięcy od daty notyfikacji 
Komisja zbada zgodność wszelkich nowych 
wymogów z prawem wspólnotowym, a w 
stosowych przypadkach podejmie decyzję 
żądającą, aby dane Państwo Członkowskie 

Skreślono
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wstrzymało się od ich przyjęcia lub zniosło 
je.  

Or. fr

Uzasadnienie

Na mocy tych ustępów, Komisja dokonałaby interwencji w organizację publicznej służby 
zdrowia w Państwach Członkowskich. Taki stan rzeczy byłby sprzeczny z Traktatem WE, a 
zwłaszcza z Artykułem 152(5), który stanowi, że organizacja i świadczenie usług zdrowotnych 
i opieki medycznej leży w gestii Państw Członkowskich. 

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 120
art.16

Zasada kraju pochodzenia
(1) Państwa Członkowskie dopilnują, 

aby usługodawcy podlegali 
wyłącznie przepisom krajowym 
Państwa Członkowskiego, z 
którego pochodzą, dotyczącym 
koordynowanej dziedziny.

(2) Ust. 1 obejmuje przepisy krajowe 
dotyczące dostępu do działalności 
usługowej i jej wykonywania, w 
szczególności wymagania 
rządzące zachowaniami 
usługodawcy, jakością lub treścią 
usługi, reklamą, umowami oraz 
odpowiedzialnością usługodawcy.

Skreślono

(3) Państwo Członkowskie 
pochodzenia będzie 
odpowiedzialne za nadzorowanie 
usługodawcy i świadczonych przez 
niego usług, w tym usługi 
świadczone w innym Państwie 
Członkowskim.

(4) Państwa Członkowskie nie mogą –
z przyczyn związanych z 
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koordynowaną dziedziną –
ograniczać swobody świadczenia 
usług świadczonych przez 
usługodawcę z siedzibą w innym 
Państwie Członkowskim, w 
szczególności poprzez nałożenie 
jakiegokolwiek z następujących 
wymogów: 

(a) obowiązek posiadania przez 
usługodawcę 
przedsiębiorstwa na ich 
terytorium;

(b) obowiązek złożenia przez 
usługodawcę deklaracji lub 
zawiadomienia, albo 
uzyskania zezwolenia od ich 
właściwych władz, w tym 
wpisu do rejestru lub 
zarejestrowania w 
organizacji lub 
stowarzyszeniu zawodowym 
na ich terytorium;

(c) obowiązek posiadania przez 
usługodawcę adresu lub 
przedstawiciela na ich 
terytorium, lub adresu 
upoważnionej osoby na tym 
terytorium; 

(d) zakaz ustanawiania przez 
usługodawcę określonej 
infrastruktury na ich 
terytorium, w tym biura lub 
kancelarii, które są 
usługodawcy potrzebne do 
świadczenia danych usług;

(e) obowiązek zgodności 
usługodawcy z wymaganiami 
dotyczącymi wykonywania 
danej działalności usługowej 
na ich terytorium;

(f) zastosowanie szczególnych 
postanowień umownych 
między usługodawcą a 
usługobiorcą, które 
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zapobiegają świadczeniu 
usług przez osoby pracujące 
na własny rachunek lub takie 
świadczenie ograniczają;

(g) obowiązek posiadania przez 
usługodawcę dokumentu 
tożsamości wydanego przez 
jego władze właściwe, 
odpowiedniego dla 
wykonywania działalności 
usługowej;

(h) wymagania wpływające na 
wykorzystanie sprzętu 
stanowiącego integralną 
cześć świadczonej usługi;

(i) ograniczenia swobody 
świadczenia usług określone 
w art. 20, 23 ust. 1 pierwszy 
akapit lub w art. 25 ust. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Zapis w o zasadzie kraju pochodzenia w niniejszym artykule jest równoznaczny z 
nakłanianiem w majestacie prawa do przenoszenia działalności do krajów o 
najłagodniejszych przepisach podatkowych, socjalnych i dotyczących ochrony środowiska, w 
celu ustanowienia „firm – skrzynek pocztowych”, które działając z siedziby swojej firmy 
mogłyby rozwinąć swoją działalność na terytorium UE na warunkach, które urągają zasadom 
konkurencji. Skutkiem tego byłyby potężne naciski na kraje, w których przepisy podatkowe, 
socjalne i dotyczące ochrony środowiska mają charakter bardziej ochronny ze względu na 
interes publiczny. Cały artykuł należy wykreślić.

Poprawka, którą złożyła Dorette Corbey

Poprawka 121
art.16, ust. 2 a (nowy)

2a. Przyjmujące Państwo Członkowskie 
powinno, niemniej, ponowić 
odpowiedzialność za nadzorowanie usługi 
w celu zapewnienia zgodności z przepisami 
dotyczącymi  środowiska naturalnego, 
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bezpieczeństwa, , opieki zdrowotnej, 
warunków zatrudnienia, , ochrony 
konsumenta i innych przypisów, do których 
zgodnie z art. 17 nie odnosi się zasada 
kraju pochodzenia.  

Or. nl

Uzasadnienie

W praktyce sprawowanie nadzoru z kraju pochodzenia nad usługami świadczonymi w innych 
państwach jest prawie niemożliwe. Okazuje się to prawdą szczególnie w przypadkach, w 
których nie stosuje się zasady kraju pochodzenia. Dyrektywa musi mieć również charakter 
realistyczny.

Poprawka, którą złożył Frédérique Ries

Poprawka 122
art.16, ust. 3, początek 

(3) Państwa Członkowskie nie mogą – z 
przyczyn związanych z koordynowaną 
dziedziną – ograniczać swobody 
świadczenia usług świadczonych przez 
usługodawcę z siedzibą w innym Państwie 
Członkowskim, w szczególności poprzez 
nałożenie jakiegokolwiek z następujących 
wymagań.

(3) Z zastrzeżeniem warunków określonych 
w art. 9 ust. 1, Państwa Członkowskie nie 
mogą – z przyczyn związanych z 
koordynowaną dziedziną – ograniczać 
swobody świadczenia usług świadczonych 
przez usługodawcę z siedzibą w innym 
Państwie Członkowskim, w szczególności 
poprzez nałożenie jakiegokolwiek z 
następujących wymagań.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przestrzegać tych samych warunków zarówno w pierwszej części dyrektywy dotyczącej 
swobody zakładania działalności gospodarczej, jak i w drugiej dotyczącej swobodnego 
przepływu usług.

Poprawka, którą złożył Åsa Westlund

Poprawka 123
art.16, ust. 3, lit. c)
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(c) obowiązek posiadania przez 
usługodawcę adresu lub przedstawiciela na 
ich terytorium, lub adresu upoważnionej 
osoby na tym terytorium;

Skreślono

Or. sv

Uzasadnienie

Odpowiedzialność za monitorowanie zgodności z prawem o ochronie środowiska i prawem 
pracy powinna spoczywać na Państwach Członkowskich. Zakaz wymagania od usługodawcy, 
by ten posiadał adres bądź przedstawiciela na terytorium danego państwa uniemożliwiłby 
Państwom Członkowskim sprawowanie funkcji kontrolnych. W niektórych Państwach 
Członkowskich warunki pracy, a w tym sprawy związane ze środowiskiem pracy, ustalane są 
w przeważającej części na drodze negocjacji zbiorowych między związkami zawodowymi i 
pracodawcami. Jeżeli takie negocjacje mają się odbyć, to wówczas w kraju musi być obecny 
przedstawiciel. Gdyby wykreślić zapis o obowiązku posiadania przedstawicielstwa na terenie 
Państwa Członkowskiego, to wówczas powstanie zagrożenie dla ochrony zdrowia publicznego 
i środowiska.

Poprawka, którą złożyła Åsa Westlund

Poprawka 124
art.16, ust. 3, lit. d)

(d) zakaz ustanawiania przez usługodawcę 
określonej infrastruktury na ich terytorium, 
w tym biura lub kancelarii, które są 
usługodawcy potrzebne do świadczenia 
danych usług;

Skreślono

Or. sv

Uzasadnienie

Odpowiedzialność za monitorowanie zgodności z prawem o ochronie środowiska i prawem 
pracy powinna spoczywać na Państwach Członkowskich. Zakaz wymagania od usługodawcy, 
by ten posiadał adres bądź przedstawiciela na terytorium danego państwa uniemożliwiłby 
Państwom Członkowskim sprawowanie funkcji kontrolnych. W niektórych Państwach 
Członkowskich warunki pracy, a w tym sprawy związane ze środowiskiem pracy, ustalane są 
w przeważającej części na drodze negocjacji zbiorowych między związkami zawodowymi i 
pracodawcami. Jeżeli takie negocjacje mają się odbyć, to wówczas w kraju musi być obecny 
przedstawiciel. Gdyby wykreślić zapis o obowiązku posiadania przedstawicielstwa na terenie 
Państwa Członkowskiego, to wówczas powstanie zagrożenie dla ochrony zdrowia publicznego 
i środowiska.
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Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 125
art.17

Art. 16 nie ma zastosowania do: 
(1) usług pocztowych w rozumieniu 
art. 2, punktu 1 dyrektywy 97/67/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady; 
(2) usług dystrybucji energii 
elektrycznej w rozumieniu art. 2, punkt 5 
dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;
(3) usług dystrybucji gazu w 
rozumieniu art. 2, punkt 5 dyrektywy 
2003/55/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady;

Skreślono

(4) usług dystrybucji wody;
(5) spraw ujętych w dyrektywie 
96/71/WE;
(6) spraw ujętych w dyrektywie 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady
(7) spraw ujętych w dyrektywie Rady 
77/249/EWG
(8) postanowień art. [..] 
dyrektywy../../WE w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych;
(9) postanowień rozporządzenia 
(EWG) 1408/71 określających prawo 
właściwe;
(10) postanowień dyrektywy…/../WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
[dotyczącej prawa obywateli Unii oraz 
członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i zamieszkiwania na 
terytorium Państw Członkowskich, 
nowelizującej rozporządzenie (EWG) 
1612/68 i uchylającej dyrektywy 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG 
oraz 93/96/EWG], które przewidują 
formalności administracyjne, jakie 
beneficjenci muszą podjąć przed 
władzami właściwymi Państw 
Członkowskich, w których przebywają;
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(11) w przypadku delegowania 
obywateli krajów trzecich, wymagania 
uzyskania wizy na krótki pobyt 
narzucone przez Państwo Członkowskie 
oddelegowania, z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 25 ust. 2;
(12) systemu udzielania zezwoleń 
przewidzianego w art. 3 i 4 
rozporządzenia Rady (EWG) 259/93 ;
(13) praw autorskich, praw 
pokrewnych, praw objętych dyrektywą 
Rady 87/54/EWG oraz dyrektywą 
96/9/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, a także praw własności 
przemysłowej; 
(14) aktów, w przypadku których 
prawo wymaga zaangażowania 
notariusza;
(15) audytu ustawowego;
(16) usług podlegających – w 
Państwie Członkowskim, do którego 
usługodawca przenosi się tymczasowo, 
aby świadczyć usługę – całkowitemu 
zakazowi, uzasadnionemu ze względu na 
porządek publiczny, bezpieczeństwo 
publiczne lub zdrowie publiczne;
(17) szczególnych wymagań Państwa 
Członkowskiego, na terenie którego 
usługodawca świadczy swoje usługi, 
które są bezpośrednio powiązane ze 
szczególną charakterystyką miejsca, w 
którym świadczona jest usługa i 
zgodność z którymi jest niezbędna z 
uwagi na porządek publiczny, 
bezpieczeństwo publiczne lub zdrowie 
publiczne czy środowisko;
(18) systemu zezwoleń mającego 
zastosowanie do zwrotu kosztów opieki 
szpitalnej;
(19) rejestracji pojazdów wziętych w 
leasing w innym Państwie 
Członkowskim;
(20) swobody wyboru prawa 
właściwego przez strony umowy;
(21) umów dotyczących świadczenia 
usług, zawieranych przez konsumentów, 
w takim zakresie, w jakim przepisy, 
którym podlegają nie są w pełni 
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zharmonizowane na szczeblu 
wspólnotowym;
(22) oficjalnej ważności umów 
ustanawiających prawa na 
nieruchomościach lub je przenoszących, 
w przypadkach, w których umowy 
podlegają bezwzględnym wymaganiom 
formalnym, zgodnie z prawem Państwa 
Członkowskiego, w którym znajduje się 
nieruchomość;
(23) pozaumownej odpowiedzialności 
usługodawcy w razie wypadku z 
udziałem osoby, będącego wynikiem 
działalności usługodawcy w Państwie 
Członkowskim, do którego przeniósł się 
on tymczasowo.

Or. fr

Uzasadnienie

Zapis w o zasadzie kraju pochodzenia w niniejszym artykule jest równoznaczny z 
nakłanianiem w majestacie prawa do przenoszenia działalności do krajów o 
najłagodniejszych przepisach podatkowych, socjalnych i dotyczących ochrony środowiska, w 
celu ustanowienia „firm – skrzynek pocztowych”, które działając z siedziby swojej firmy 
mogłyby rozwinąć swoją działalność na terytorium UE na warunkach, które urągają zasadom 
konkurencji. Skutkiem tego byłyby potężne naciski na kraje, w których normy podatkowe, 
socjalne i dotyczące ochrony środowiska mają charakter bardziej ochronny ze względu na 
interes publiczny.

Wszystkie artykuły dotyczące zasady kraju pochodzenia należy wykreślić.

Poprawka, którą złożył Richard Seeber

Poprawka 126
art.17, punkt 4

(4) usług dystrybucji wody; (4) usług dystrybucji wody, odprowadzania 
ścieków i utylizacji odpadów.

Or. de
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Uzasadnienie

Dyrektywa przewiduje odstępstwa w niektórych sektorach; szczególnie w dziedzinie usług 
użyteczności publicznej nie powinno się wprowadzać konkurencji. Jednoznacznie wyłączono  
z zakazu konkurencji usługi polegające na zaopatrzeniu w elektryczność, gaz i wodę.

Zwolnieniu z zakazu konkurencji powinny podlegać również usługi utylizacji odpadów stałych 
i ścieków, będące usługami użyteczności publicznej. Termin „usługi utylizacji odpadów” jest 
pojmowany w szerokim rozumieniu i obejmuje: zbieranie, transport, odzysk, usuwanie, ocenę, 
wysyłkę, składowanie oraz utrzymywanie wysypisk śmieci.

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 127
art.17, punkt 4

(4) usług dystrybucji wody; (4) usług dystrybucji wody i odprowadzania 
ścieków; 

Or. de

Uzasadnienie

Zapewnienie odstępstwa od zasady kraju pochodzenia tylko w stosunku do dystrybucji wody, 
a nie do odprowadzania  ścieków jest niewłaściwe. Ścieki powinny również podlegać 
odstępstwu ze względu na interes publiczny, a w szczególności ze względu na ochronę 
środowiska.

Poprawka, którą złożyła Dorette Corbey

Poprawka 128
art.17, ust.  4 a (nowy)

(4a) przepisy mające zastosowanie w celu 
ochrony środowiska lub stosowane do 
ochrony bezpieczeństwa i zdrowia;

Or. nl

Uzasadnienie

Kwestie te leżą w interesie publicznym. W wielu przypadkach stosuje się tu zharmonizowane 
ustawodawstwo. W przypadkach, w których to nie ma miejsca, lepiej jest – między innymi z 
demokratycznego punktu widzenia – ogłosić, że mają zastosowanie prawa i przepisy 
wykonawcze obowiązujące w kraju, na którego terytorium świadczona jest usługa.
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Poprawka, którą złożyła Dorette Corbey

Poprawka 129
art.17, ust. 5 a (nowy)

(5a) zasady i warunki zatrudnienia 
pracowników oddelegowanych lub 
najemnych w takim zakresie, w jakim nie są 
one objęte dyrektywą 96/71/WE, chyba że 
umowa europejska dotyczy zasad i 
warunków danego zatrudnienia;

Or. nl

Uzasadnienie

Warunki pracy oraz warunki zatrudnienia są ważne dla zapewnienia zdrowego środowiska 
pracy. Wtrącenie dotyczące umowy europejskiej ma na celu stworzenie partnerom 
społecznym możliwości rozwiązywania różnych spraw przez zastosowanie postępowego 
podejścia.

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 130
art.17, punkt 8

(8) postanowień art. [..] dyrektywy../../WE 
w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych;

(8) kwalifikacji zawodowych, których 
aspekty mieszczą się w zakresie Tytułu II 
dyrektywy../../WE w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych;

Or. de

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że odstępstwo od zasady kraju pochodzenia stosuje się do wszystkich 
aspektów swobody świadczenia usług związanych z kwalifikacjami zawodowymi, które 
podlegają ustaleniom tytułu II dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Jest 
to szczególnie ważne w przypadku zawodów medycznych i pielęgniarskich. Zgodnie z tą 
dyrektywą przyjmujące Państwa Członkowskie mają prawo zbadać kwalifikacje zawodowe, o 
ile jeszcze nie są jeszcze zharmonizowane, w taki sam sposób, jak to czynią w stosunku do 
własnych obywateli uprawiających podobne zawody.
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Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 131
art.17, point 12

(12) systemu udzielania zezwoleń 
przewidzianego w art. 3 i 4 rozporządzenia 
Rady (EWG) 259/93; 

(12) wysyłki odpadów, systemu udzielania 
zezwoleń przewidzianego w art. 3 i 4 
rozporządzenia Rady (EWG) 259/93 w 
sprawie nadzoru i kontroli przesyłania 
odpadów w obrębie, do Wspólnoty 
Europejskiej oraz poza jej obszar;

Or. de

Uzasadnienie

Bardziej dokładna definicja proponowana w poprawce czyni przepis bardziej zrozumiałym 
oraz podkreśla odpowiednie potrzeby związane z ochroną środowiska.

Poprawka, którą złożył Richard Seeber

Poprawka 132
art.17, punkt 12

(12) systemu udzielania zezwoleń 
przewidzianego w art. 3 i 4 rozporządzenia 
Rady (EWG) 259/93;

(12) systemu udzielania zezwoleń 
przewidzianego w art. 3 i 4 oraz 6 - 11 
rozporządzenia Rady (EWG) 259/93;

Or. de

Uzasadnienie

Odstępstwo dotyczące warunków przyznawania zezwoleń na przewóz śmieci wyraźnie dotyczy 
przewozu śmieci w ramach ich usuwania. Ze względu na istnienie systemu na mocy 
rozporządzenia WE o wysyłce, brakuje istotnych podstaw do odmowy odstępstwa odnośnie do 
wysyłki śmieci do odzysku. Dlatego też proponuje się włączenie art. 6 - 11 rozporządzenia nr 
259/93/EWG, dotyczących wysyłki odpadów przeznaczonych do odzysku, do art. 17 punkt 12.

Nie jest konieczne rozszerzenie odstępstwa, jeżeli powstanie przepis o ogólnym odstępstwie 
dotyczącym usług w zakresie utylizacji odpadów, proponowany w poprawce 2 do art. 14 
punkt 4. 
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Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 133
art.17, punkt 16

(16) usług podlegających – w Państwie 
Członkowskim, do którego usługodawca 
przenosi się tymczasowo, aby świadczyć 
usługę – całkowitemu zakazowi, 
uzasadnionemu ze względu na porządek 
publiczny, bezpieczeństwo publiczne lub 
zdrowie publiczne;

(16) usług podlegających – w Państwie 
Członkowskim, do którego usługodawca 
przenosi się tymczasowo, aby świadczyć 
usługę –zakazowi, jeżeli jest to uzasadnione 
ze względu na porządek publiczny, 
bezpieczeństwo publiczne lub zdrowie;

Or. de

Uzasadnienie

W obecnej wersji tekstu odstępstwo jest zbyt ograniczone. Państwa Członkowskie powinny 
mieć możliwość ograniczania usług pochodzących z innych Państw Członkowskich, jeżeli te 
usługi są przedmiotem całkowitego zakazu w danym Państwie Członkowskim,  a nie tylko w 
przypadku, gdy podlegają całkowitemu zakazowi, bez wyjątków. Odnosi się to zwłaszcza do 
zakazów na gruncie bioetyki, gdzie usługa, o której mowa może być dozwolona w drodze 
wyjątku, przy zaistnieniu pewnych warunków.

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 134
art.17, punkt 17

(17) szczególnych wymagań Państwa 
Członkowskiego, na terenie którego 
usługodawca świadczy swoje usługi, które 
są bezpośrednio powiązane ze szczególną 
charakterystyką miejsca, w którym 
świadczona jest usługa i zgodność z którymi 
jest niezbędna z uwagi na porządek 
publiczny, bezpieczeństwo publiczne lub 
zdrowie publiczne czy środowisko;

(17) szczególnych wymagań Państwa 
Członkowskiego, na terenie którego 
usługodawca świadczy swoje usługi, które 
są bezpośrednio powiązane ze szczególną 
charakterystyką miejsca, w którym 
świadczona jest usługa lub ze szczególnym 
zagrożeniem wynikającym ze świadczenia 
usługi w tym miejscu i zgodność z którymi 
jest niezbędna z uwagi na porządek 
publiczny, bezpieczeństwo publiczne lub 
zdrowie publiczne czy środowisko;

Or. de

Uzasadnienie
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Aby odstępstwo mogło leżeć w interesie zdrowia i ochrony środowiska zgodnie z założeniami, 
musi ono ulec rozszerzeniu i obejmować wszystkie możliwe rodzaje zagrożeń występujące 
tam, gdzie świadczona jest usługa.

Poprawka, którą złożyli Avril Doyle i Frédérique Ries

Poprawka 135
art.17, punkt 18

(18) systemu zezwoleń mającego 
zastosowanie do zwrotu kosztów opieki 
szpitalnej;

skreślono

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest następstwem wprowadzenia poprawek w punktach uzasadnienia 14, 53, 54, 55, 
56, 57 i w art. 2.ust. 2 lit. d), art. 4 ust. 10, art. 17 ust. 18 i art. 23 mających na celu usunięcie 
usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy . Horyzontalna dyrektywa ramowa tego rodzaju nie 
jest odpowiednim instrumentem do regulowania kwestii usług zdrowotnych. Dlatego też lepiej 
będzie przyjąć szczegółowe ustawodawstwo dotyczące usług zdrowotnych i poprawy 
mobilności pacjentów.

Poprawka, którą złożyła Dorette Corbey

Poprawka 136
art.17, ust. 23

(23) pozaumownej odpowiedzialności 
usługodawcy w razie wypadku z udziałem 
osoby, będącego wynikiem działalności 
usługodawcy w Państwie Członkowskim, do 
którego przeniósł się on tymczasowo.

(23) pozaumownej odpowiedzialności 
usługodawcy w razie wypadku z udziałem 
osoby, będącego wynikiem działalności 
usługodawcy w Państwie Członkowskim, do 
którego przeniósł się on tymczasowo oraz 
odpowiedzialności za szkody dla 
środowiska.

Or. nl
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Uzasadnienie

Lepiej jest powołać się w sposób wyraźny na kwestię odpowiedzialności za ochronę 
środowiska, ponieważ w dalszym ciągu istnieją w tym względzie szczególnie istotne różnice 
między Państwami Członkowskimi

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 137
art.17, ust. 23 a (nowy)

(23a) działalności hazardowej obejmującej 
zakłady o stawki o wartości pieniężnej w 
grach hazardowych, w tym w loteriach i 
zakładach;

Or. de

Uzasadnienie

Odstępstwo od zasady kraju pochodzenia odnośnie do gier losowych, obecnie zawarte w art. 
18 jako odstępstwo o charakterze przejściowym, musi obowiązywać przez czas nieokreślony i 
dlatego też należy dodać je do odstępstw wymienionych w art. 17. Ograniczanie czasu 
obowiązywania odstępstwa do czasu dokonania możliwej harmonizacji na poziomie 
Wspólnoty nie jest właściwe. Nie jest więc w rzeczywistości jasne, czy istnieje potrzeba 
harmonizacji na poziomie WE w stosunku do gier losowych i czy będzie ona do przyjęcia dla 
Państw Członkowskich.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 138
art.18
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Derogacje przejściowe od zasady kraju 
pochodzenia
1. Artykuł 16 nie będzie mieć zastosowania 
przez okres przejściowy do:
a) sposobu wykonywania usług przewozu 
gotówki;
b) działalności hazardowej obejmującej 
zakłady o stawki o wartości pieniężnej w 
grach hazardowych, w tym w loteriach i 
zakładach;
c) dostępu do działalności w zakresie 
sądowej windykacji należności.
2. Derogacje określone w ust. 1 lit. a) i c) 
nie będą miały zastosowania po wejściu w 
życie instrumentów harmonizacji 
wymienionych w art. 40 ust. 1 lub, w 
każdym przypadku, po 1 stycznia 2010 r.

3. Derogacja określona w ustępie 1b) tego 
artykułu nie będzie miała zastosowania po 
wejściu w życie instrumentu harmonizacji 
wymienionego w art. 40 ust. 1 lit. b).

Skreślono

Or. fr

Uzasadnienie

Zapis w o zasadzie kraju pochodzenia w niniejszym artykule jest równoznaczny z 
nakłanianiem w majestacie prawa do przenoszenia działalności do krajów o 
najłagodniejszych przepisach podatkowych, socjalnych i dotyczących ochrony środowiska, w 
celu ustanowienia „firm – skrzynek pocztowych”, które działając z siedziby swojej firmy 
mogłyby rozwinąć swoją działalność na terytorium UE na warunkach, które urągają zasadom 
konkurencji. Skutkiem tego byłyby potężne naciski na kraje, w których normy podatkowe, 
socjalne i dotyczące ochrony środowiska mają charakter bardziej ochronny ze względu na 
interes publiczny.

Artykuły dotyczące zasady kraju pochodzenia należy wykreślić.

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 139
art.18, ust. 1, lit. b)
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b) działalności hazardowej obejmującej 
zakłady o stawki o wartości pieniężnej w 
grach hazardowych, w tym w loteriach i 
zakładach; 

Skreślono

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ w art. 17 (patrz poprawka 22) wprowadzono nowe, bezterminowe odstępstwo od 
zasady kraju pochodzenia odnośnie do gier losowych, zapis o przejściowym odstępstwie 
ustanowionym obecnie w art. 18 ust. 1 lit. b) należy skreślić.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 140
art.19

Derogacje indywidualne od zasady kraju 
pochodzenia
1. W drodze derogacji od art. 16 oraz 
wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach 
Państwo Członkowskie może podjąć – w 
odniesieniu do usługodawcy 
ustanowionego w innym Państwie 
Członkowskim – jakiekolwiek z poniższych 
środków dotyczących:
a) bezpieczeństwa usług, w tym aspektów 
związanych ze zdrowiem publicznym;
b) wykonywania zawodu w zakresie opieki 
zdrowotnej;
c) ochrony porządku publicznego, a w 
szczególności aspektów związanych z 
ochroną nieletnich.
2. Środki przewidziane w ust. 1 można 
podjąć jedynie zgodnie z procedurą pomocy 
wzajemnej ustanowioną w art. 37 i jeśli 
zostaną spełnione wszystkie następujące 
warunki:
a) przepisy krajowe, zgodnie z którymi 
środek jest podejmowany, nie podlegają 
harmonizacji wspólnotowej w dziedzinie 
określonej w ust. 1;
b) środki przewidują wyższy poziom 

Skreślono
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ochrony usługobiorcy niż ma to miejsce w 
przypadku środków, które byłyby podjęte 
przez Państwo Członkowskie pochodzenia 
na podstawie jego przepisów krajowych;
c) Państwo Członkowskie pochodzenia nie 
podjęło żadnych środków lub podjęło środki 
niewystarczające w porównaniu do tych 
określonych w art. 37 ust. 2);
d) środki muszą być proporcjonalne.
3. Ust. 1 i 2 pozostają bez uszczerbku dla 
postanowień gwarantujących swobodę 
świadczenia usług lub dopuszczających 
derogacje od tych postanowień określonych 
w instrumentach wspólnotowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Zapis w o zasadzie kraju pochodzenia w niniejszym artykule jest równoznaczny z 
nakłanianiem w majestacie prawa do przenoszenia działalności do krajów o 
najłagodniejszych przepisach podatkowych, socjalnych i dotyczących ochrony środowiska, w 
celu ustanowienia „firm – skrzynek pocztowych”, które działając z siedziby swojej firmy 
mogłyby rozwinąć swoją działalność na terytorium UE na warunkach, które urągają zasadom 
konkurencji. Skutkiem tego byłyby potężne naciski na kraje, w których normy podatkowe, 
socjalne i dotyczące ochrony środowiska mają charakter bardziej ochronny ze względu na 
interes publiczny.

Artykuły dotyczące zasady kraju pochodzenia należy wykreślić.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 141
art.21, ust. 2 a (nowy)

2a). Środki ograniczające uzasadnione ze 
względu na praworządność, bezpieczeństwo 
publiczne, ochronę środowiska lub zdrowia 
publicznego nie są uważane za sprzeczne z 
postanowieniami ust. 1 i 2.

Or. fr
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Uzasadnienie

Wdrożenie zasady niedyskryminacji po stronie odbiorcy stwarza problemy dla sektora usług 
zdrowotnych. Wiele systemów ochrony zdrowia skonstruowanych jest w oparciu o planowanie 
dostaw, a nie o faktyczne zapotrzebowanie (bezpłatny dostęp dla wszystkich obywateli, bez 
dyskryminacji). Zgodnie z nową dyrektywą instytucja, która na mocy kontraktu zawartego z 
systemem innego Państwa Członkowskiego wyraziła zgodę na przyjęcie pacjentów z tego 
Państwa Członkowskiego, nie będzie mógł zezwolić władzom przyjmującego Państwa 
Członkowskiego, na przyznanie pierwszeństwa do zabiegu pacjentom ze swojego rejonu, 
chociaż celem planowania opieki zdrowotnej od strony zaopatrzenia jest zaspokojenie potrzeb 
pacjentów mieszkających w tym rejonie.

Poprawka, którą złożyli Avril Doyle i Frédérique Ries

Poprawka 142
art.23

Art. 23
Przejęcie kosztów opieki zdrowotnej

Skreślono

1. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
przejęcie ich kosztu opieki poza szpitalnej 
nie podlegało udzieleniu zezwolenia, w 
przypadkach w których koszt opieki, jeśli 
była ona świadczona na ich terytorium, 
zostałby przejęty przez ich systemy 
ubezpieczenia społecznego.
Warunki i formalności, od których Państwa 
Członkowskie uzależniają udzielenie opieki 
pozaszpitalnej na ich terytorium, takie jak 
wymaganie, aby pacjenci zwracali się 
najpierw o konsultację do lekarzy 
rodzinnych, zanim zwrócą się do 
specjalisty, czy też warunki dotyczące 
przejęcia kosztów pewnych rodzajów opieki 
dentystycznej, mogą zostać nałożone na 
pacjenta, który otrzymał opiekę 
pozaszpitalną w innym Państwie 
Członkowskim.
2. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
nie odmawiano zezwolenia na przejęcie 
kosztu opieki szpitalnej świadczonej w 
innym Państwie Członkowskim przez ich 
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system ubezpieczenia społecznego, w 
przypadku gdy dane leczenie jest objęte 
świadczeniami przewidzianymi przez 
ustawodawstwo Państwa Członkowskiego, 
w którym dana osoba jest ubezpieczona i 
gdzie takie leczenie nie może być udzielone 
pacjentowi w medycznie uzasadnionym 
terminie, biorąc pod uwagę jego obecny 
stan zdrowia oraz prawdopodobny przebieg 
choroby.
3. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
poziom przejęcia kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym Państwie 
Członkowskim przez ich system 
ubezpieczenia społecznego był nie niższy 
niż zapewniony przez ich własny system 
ubezpieczenia społecznego w odniesieniu 
do podobnej opieki zdrowotnej zapewnianej 
na ich terytorium.
4. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
ich systemy wydawania zezwoleń na 
przejęcie kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym Państwie 
Członkowskim były zgodne z art. 9, 10, 11 i 
13.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest następstwem wprowadzenia poprawek w punktach uzasadnienia 14, 53, 54, 55, 
56, 57 i w art. 2.ust. 2 lit. d), art. 4 ust. 10, art. 17 ust. 18 i art. 23 mających na celu usunięcie 
usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy . Horyzontalna dyrektywa ramowa tego rodzaju nie 
jest odpowiednim instrumentem do regulowania kwestii usług zdrowotnych. Dlatego też lepiej 
będzie przyjąć szczegółowe ustawodawstwo dotyczące usług zdrowotnych i poprawy 
mobilności pacjentów.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 143
art.23

Przejęcie kosztów opieki zdrowotnej Skreślono
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1. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
przejęcie ich kosztu opieki pozaszpitalnej 
nie podlegało udzieleniu zezwolenia, w 
przypadkach w których koszt opieki, jeśli 
była ona świadczona na ich terytorium, 
zostałby przejęty przez ich systemy 
ubezpieczenia społecznego.

Warunki i formalności, od których 
Państwa Członkowskie uzależniają 
udzielenie opieki pozaszpitalnej na ich 
terytorium, takie jak wymaganie, aby 
pacjenci zwracali się najpierw o 
konsultację do lekarzy rodzinnych, zanim 
zwrócą się do specjalisty, czy też warunki 
dotyczące przejęcia kosztów pewnych 
rodzajów opieki dentystycznej, mogą 
zostać nałożone na pacjenta, który 
otrzymał opiekę pozaszpitalną w innym 
Państwie Członkowskim.

2. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
nie odmawiano zezwolenia na przejęcie 
kosztu opieki szpitalnej świadczonej w 
innym Państwie Członkowskim przez ich 
system ubezpieczenia społecznego, w 
przypadku gdy dane leczenie jest objęte 
świadczeniami przewidzianymi przez 
ustawodawstwo Państwa Członkowskiego, 
w którym dana osoba jest ubezpieczona i 
gdzie takie leczenie nie może być 
udzielone pacjentowi w medycznie 
uzasadnionym terminie, biorąc pod 
uwagę jego obecny stan zdrowia oraz 
prawdopodobny przebieg choroby.
3. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
poziom przejęcia kosztów opieki 
zdrowotnej świadczonej w innym 
Państwie Członkowskim przez ich system 
ubezpieczenia społecznego był nie niższy 
niż zapewniony przez ich własny system 
ubezpieczenia społecznego w odniesieniu 
do podobnej opieki zdrowotnej zapewnianej 
na ich terytorium.

4. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
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ich systemy wydawania zezwoleń na 
przejęcie kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym Państwie 
Członkowskim były zgodne z art. 9, 10, 11 
i 13.

Or. fr

Uzasadnienie

Postanowienia art. 23 projektu, które autor poprawki popiera jako takie, nie mają znaczenia 
dla niniejszej dyrektywy, która w określony sposób odwołuje się do usług (swoboda 
zakładania działalności gospodarczej i przepływu). Powinny one raczej podlegać 
szczegółowemu ustawodawstwu wspólnotowemu. Autor niniejszej poprawki jest zdania, że 
odpowiednim aktem prawnym jest rozporządzenie 1408/71/EWG, które być może należy 
zmienić. Jeżeli obszary usług zdrowotnych, pomocy i opieki społecznej miałyby zostać 
wykluczone z zakresu tematycznego projektu dyrektywy, to wówczas artykuł należy skreślić.

Poprawka, którą złożyła Åsa Westlund

Poprawka 144
art.23

1. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
przejęcie ich kosztu opieki poza szpitalnej 
nie podlegało udzieleniu zezwolenia, w 
przypadkach w których koszt opieki, jeśli 
była ona świadczona na ich terytorium, 
zostałby przejęty przez ich systemy 
ubezpieczenia społecznego.

Skreślono

Warunki i formalności, od których 
Państwa Członkowskie uzależniają 
udzielenie opieki pozaszpitalnej na ich 
terytorium, takie jak wymaganie, aby 
pacjenci zwracali się najpierw o 
konsultację do lekarzy rodzinnych, zanim 
zwrócą się do specjalisty, czy też warunki 
dotyczące przejęcia kosztów pewnych 
rodzajów opieki dentystycznej, mogą 
zostać nałożone na pacjenta, który 
otrzymał opiekę pozaszpitalną w innym 
Państwie Członkowskim.
2. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
nie odmawiano zezwolenia na przejęcie 
kosztu opieki szpitalnej świadczonej w 
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innym Państwie Członkowskim przez ich 
system ubezpieczenia społecznego, w 
przypadku gdy dane leczenie jest objęte 
świadczeniami przewidzianymi przez 
ustawodawstwo Państwa Członkowskiego, 
w którym dana osoba jest ubezpieczona i 
gdzie takie leczenie nie może być 
udzielone pacjentowi w medycznie 
uzasadnionym terminie, biorąc pod 
uwagę jego obecny stan zdrowia oraz 
prawdopodobny przebieg choroby.
3. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
poziom przejęcia kosztów opieki 
zdrowotnej świadczonej w innym 
Państwie Członkowskim przez ich system 
ubezpieczenia społecznego był nie niższy 
niż zapewniony przez ich własny system 
ubezpieczenia społecznego w odniesieniu 
do podobnej opieki zdrowotnej zapewnianej 
na ich terytorium.

4. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
ich systemy wydawania zezwoleń na 
przejęcie kosztów opieki zdrowotnej
świadczonej w innym Państwie 
Członkowskim były zgodne z art. 9, 10, 11 
i 13.

Or. sv
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Uzasadnienie

Jeżeli Państwa Członkowskie będą zmuszone do finansowania opieki medycznej świadczonej 
na terytorium innych Państw Członkowskich, bez możliwości przedłożenia wniosku o 
wcześniejsze powiadomienie, to Państwa Członkowskie nie będą mogły przyjąć na siebie 
pełnej ekonomicznej i demokratycznej odpowiedzialności za opiekę zdrowotną i medyczną. W 
praktyce skutek będzie taki, że inne Państwo Członkowskie będzie decydowało o sposobie 
spożytkowania krajowych środków na ochronę zdrowia i opiekę medyczną. Odpowiedzialność 
za ustalenie kierunków polityki ochrony zdrowia i opieki medycznej oraz za ocenę i dobór 
wachlarza świadczonych usług powinna spoczywać na jak najniższym szczeblu, zgodnie z 
zasadą subsydiarności. Kwestia swobody przepływu pacjentów jest ważna, ale nie jest 
przedmiotem dyrektywy usługowej.

Poprawka, którą złożyła Dorette Corbey

Poprawka 145
art.23, ust. 1, akapit 1

1. Państwa Członkowskie nie mogą przejąć 
kosztów opieki pozaszpitalnej w innym 
Państwie Członkowskim podlegającej 
wydaniu zezwolenia, jeżeli koszt tej opieki, 
gdyby była świadczona na ich terytorium, 
zostałaby przejęta przez ich system 
zabezpieczenia społecznego. 

1. Państwa Członkowskie mogą przejąć 
koszty opieki pozaszpitalnej w innym 
Państwie Członkowskim podlegającej 
wydaniu zezwolenia.

Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
koszty opieki pozaszpitalnej w innym 
Państwie Członkowskim zostały przejęte w 
taki sam sposób, jak dzieje się to na ich 
własnym terytorium, jeżeli w ciągu trzech 
miesięcy pacjent nie będzie mógł skorzystać 
z opieki w swoim Państwie Członkowskim;

Or. nl

Uzasadnienie

Państwa Członkowskie muszą mieć możliwość utrzymywania kontroli nad zapotrzebowaniem 
na opiekę zdrowotną za pośrednictwem systemu zezwoleń, ponieważ w innym razie 
planowanie inwestycji w krajową opiekę zdrowotną stanie się niemożliwe. Niniejsza 
poprawka ma za zadanie zachęcić Państwa Członkowskie do budowania dobrych systemów 
opieki zdrowotnej, które będą mogły jak najszybciej zająć się potrzebami pacjenta.
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Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 146
art.23, ust.  3 

3. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
poziom przejęcia kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym Państwie 
Członkowskim przez ich system 
ubezpieczenia społecznego był nie niższy 
niż zapewniony przez ich własny system 
ubezpieczenia społecznego w odniesieniu do 
podobnej opieki zdrowotnej zapewnianej na 
ich terytorium.

3. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
poziom przejęcia kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym Państwie 
Członkowskim przez ich system 
ubezpieczenia społecznego był nie niższy 
niż zapewniony przez ich własny system 
ubezpieczenia społecznego w odniesieniu do 
podobnej opieki zdrowotnej zapewnianej na 
ich terytorium. Zwrot kosztów  będzie 
ograniczony do faktycznie poniesionych 
kosztów leczenia. 

Or. de

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że wysokość zwrotu jest ograniczona do faktycznych kosztów poniesionych w 
związku z leczeniem. Jeżeli koszty w Państwie Członkowskim, w którym leczenie miało 
miejsce, są niższe, pacjenci nie mają prawa ubiegać się o różnicę.

Poprawka, którą złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 147
art.23, ust. 3 a (nowy)

3a. “opieka szpitalna” w rozumieniu 
niniejszego artykułu oznacza opiekę 
medyczną, jaka w Państwie Członkowskim, 
którego systemem zabezpieczenia 
społecznego  jest objęty pacjent, świadczona 
jest w szpitalu, ponieważ albo wymaga 
hospitalizacji pacjenta, albo może być 
świadczona tylko w szpitalu ze względu na 
swój wysoce specjalistyczny charakter lub 
ryzyko, na jakie może narazić pacjenta. 
Nazwa, system organizacyjny i 
finansowanie tego szpitala nie ma 
znaczenia dla celów zaklasyfikowania takiej 
opieki jako opieki szpitalnej;   
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Or. de

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że wysokość zwrotu jest ograniczona do faktycznych kosztów poniesionych w 
związku z leczeniem. Jeżeli koszty w Państwie Członkowskim, w którym leczenie miało 
miejsce, są niższe, pacjenci nie mają prawa ubiegać się o różnicę.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 148
art.31, ust. 4

4. Państwa Członkowskie, we współpracy z 
Komisją, podejmą środki towarzyszące w 
celu promowania rozwoju niezależnych 
ocen dotyczących jakości oraz wad 
świadczenia usług, a w szczególności 
rozwoju porównywalnych prób lub testów 
na szczeblu wspólnotowym oraz 
informowanie o ich wynikach. 

Skreślono

Or. fr

Uzasadnienie

Te działania należy rozpocząć już teraz na szczeblu krajowym, a organizacje zawodowe 
powinny zachęcać swoich członków do oceny świadczonych przez nich usług. Wiele 
organizacji w kilku Państwach Członkowskich zaczęło już realizować ten plan, ale pierwsze 
namacalne efekty poznamy dopiero za kilka lat.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 149
art.31, ust. 5

5. Państwa Członkowskie i Komisja będą 
wspierać opracowanie dobrowolnych 
standardów europejskich w celu ułatwienia 
zgodności między usługami świadczonymi 
przez usługodawców z różnych Państw 
Członkowskich, informacjami dla 
usługobiorcy oraz jakością świadczonej 
usługi.

5. Państwa Członkowskie, we współpracy z 
Komisją będą wspierać opracowanie 
dobrowolnych standardów europejskich w 
celu ułatwienia zgodności między usługami 
świadczonymi przez usługodawców z 
różnych Państw Członkowskich, 
informacjami dla usługobiorcy oraz jakością 
świadczonej usługi.
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Or. fr

Uzasadnienie

Te działania należy rozpocząć już teraz na szczeblu krajowym, a organizacje zawodowe 
powinny zachęcać swoich członków do oceny świadczonych przez nich usług. Wiele 
organizacji w kilku Państwach Członkowskich zaczęło już realizować ten plan, ale pierwsze 
namacalne efekty poznamy dopiero za kilka lat.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 150
art.39, ust. 1, wstęp 

1. Państwa Członkowskie, we współpracy z 
Komisją, podejmą działania towarzyszące 
w celu zachęcania do sporządzania 
kodeksów postępowania na szczeblu 
wspólnotowym, zgodnie z prawem 
wspólnotowym, w szczególności w 
następujących obszarach: 

1. Państwa Członkowskie, we współpracy z 
Komisją, wspierają, w oparciu o krajowe 
kodeksy postępowania, sporządzanie 
kodeksów postępowania na szczeblu 
wspólnotowym, zgodnie z prawem 
wspólnotowym, we wszystkich językach 
Unii i w szczególności w następujących 
obszarach:

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre kodeksy postępowania zostały włączone do prawa krajowego i przez to stały się 
wiążące. Należy w związku z tym brać je za przykład i zapewnić, aby różne wspólnotowe 
kodeksy były z nimi zgodne, a jednocześnie mieć na względzie poszanowanie prawa 
wspólnotowego.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 151
art.39, ust. 1 lit. a)

a) treść i szczegółowe zasady odnoszące się 
do komunikatów handlowych dotyczących 
zawodów regulowanych, w zależności od 
charakterystyki każdego zawodu;

Skreślono

Or. fr
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Uzasadnienie

Niektóre krajowe kodeksy postępowania zostały włączone do prawa krajowego i przez to stały 
się wiążące. Należy w związku z tym brać je za przykład i zapewnić, aby różne wspólnotowe 
kodeksy były z nimi zgodne, a jednocześnie mieć na względzie poszanowanie prawa 
wspólnotowego.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 152
art.39, ust. 3

3. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
usługodawcy wskazywali, na wniosek 
usługobiorcy lub w jakimkolwiek 
dokumencie informacyjnym 
przedstawiającym szczegółowo ich usługi, 
wszelkie kodeksy postępowania, którym 
podlegają oraz adres, pod którym można 
uzyskać wgląd w te kodeksy drogą 
elektroniczną, z podaniem dostępnych 
wersji językowych.

3. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
usługodawcy wskazywali, we wszystkich 
pisemnych komunikatach z usługobiorcą 
lub w jakimkolwiek dokumencie 
informacyjnym (skreślenie), wszelkie 
kodeksy postępowania, którym podlegają 
oraz adres, pod którym można poprosić o te 
kodeksy lub uzyskać w nie wgląd drogą 
elektroniczną.

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre krajowe kodeksy postępowania zostały włączone do prawa krajowego i przez to stały 
się wiążące. Należy w związku z tym brać je za przykład i zapewnić, aby różne wspólnotowe 
kodeksy były z nimi zgodne, a jednocześnie mieć na względzie poszanowanie prawa 
wspólnotowego.

Poprawka, którą złożyła Anne Ferreira

Poprawka 153
art.39, ust. 4

4. Państwa Członkowskie podejmą 
działania towarzyszące w celu zachęcenia 
organizacji i stowarzyszeń zawodowych do 
wdrażania na szczeblu krajowym kodeksów 
postępowania przyjętych na szczeblu 
wspólnotowym.

Skreślono

Or. fr
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Uzasadnienie

Niektóre krajowe kodeksy postępowania zostały włączone do prawa krajowego i przez to stały 
się wiążące. Należy w związku z tym brać je za przykład i zapewnić, aby różne wspólnotowe 
kodeksy były z nimi zgodne, a jednocześnie mieć na względzie poszanowanie prawa 
wspólnotowego.


