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KRÓTKIE UZASADNIENIE 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej podziela poglądy licznych organizacji i ekspertów, że 
– korzystając na przykład ze sformułowań Brytyjskiego Towarzystwa Medycznego – 
“Komisja powinna wycofać propozycję i od nowa przygotować jej tekst”. (BMA Framework 
Response to the DTI Consultation on Services in the Internal market, 2004, 
http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA). Propozycja ta narusza zarówno zasadę 
proporcjonalności, wprowadzając szereg środków, które są jawnie niepotrzebne dla 
osiągnięcia jednolitego rynku wewnętrznego w dziedzinie usług, jak i pomocniczości, 
odmawiając Państwom Członkowskim uprawnień decyzyjnych w kwestiach dotyczących ich 
żywotnych interesów, w tym również w sytuacjach, gdy takie decyzje w żaden sposób nie 
naruszałyby Traktatu.  
 
W zakresie zadań niniejszej Komisji, propozycja ta w zapisanej formie poddaje zasadnicze 
usługi publiczne i usługi leżące w interesie publicznym (w tym gospodarkę wodą i odpadami, 
służbę zdrowia i opiekę domową) w dużym stopniu bezwarunkowej liberalizacji, naruszając 
w ten sposób poważnie prawo Państw Członkowskich do zarządzania we własnym zakresie 
takimi usługami i do samodzielnego decydowania, jaki jest odpowiedni model własnościowy 
– publiczny, prywatny, czy też jakaś ich mieszanka. Dla europejskiego modelu społecznego 
charakterystyczne jest to, że odróżnia on usługi zorientowane na realizację ogólnego interesu 
publicznego od usług, którymi można zasadnie handlować w taki sam sposób jak większością 
towarów, gdzie najlepszy towar trafia do tego, kogo stać na zapłacenie najwyższej ceny. Gdy 
usługi leżące w interesie ogółu są świadczone w ramach modelu rynkowego, w większości 
przypadków określa się pewne wymagania wobec usługodawców (np. poprzez powszechne 
obowiązki usługowe) w celu zabezpieczenia dobra publicznego. Przy stosowaniu przepisów 
niniejszej dyrektywy stałoby się to znacznie trudniejsze, a w wielu sektorach – zwłaszcza w 
wyniku zastosowania zasady kraju pochodzenia – zupełnie niemożliwe. 
 
Właśnie zastosowanie zasady kraju pochodzenia naraziłoby również usługi w niektórych 
Państwach Członkowskich na nieuczciwą konkurencję i wywierałoby presję na obniżenie 
standardów z zakresu ochrony środowiska, uruchamiając coś w rodzaju “wyścigu do dołu”, w 
którym Państwa Członkowskie konkurowałyby ze sobą o przyciągnięcie inwestycji w sposób 
najgorszy z możliwych. Dyrektywa ta tworzy wizję rynku wewnętrznego skrępowanego w jak 
najmniejszym zakresie skutecznymi regulacjami służącymi interesom obywatela, 
konsumenta, pracownika czy też odpowiedzialnego społecznie lub ekologicznie 
przedsiębiorstwa.  
 
Zaproponowałam więc poprawki, które – pozostawiając bez zmian lub doskonaląc te 
elementy dyrektywy, które są autentycznie niezbędne dla wspierania uczciwej i pozbawionej 
dyskryminacji konkurencji w dziedzinie świadczenia tych usług, które można zasadnie 
realizować w ramach mechanizmów rynkowych – umożliwiają Państwom Członkowskim 
dalsze wypełnianie ich zadań społecznych i w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 
Starałam się zachować element solidarności oraz świadomość ograniczeń rynku, których 
niniejsza propozycja prawie wcale lub wcale nie bierze pod uwagę. Chociaż wolałabym 
jednak, aby Komisja wycofała ten tekst i rozpoczęła jego przygotowanie od nowa, 
próbowałam wykroić z tej propozycji pewną część, która ułatwiałaby stworzenie rynku 
wewnętrznego w usługach, lecz nie kosztem interesu publicznego, a zwłaszcza nie kosztem 
publicznej ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.  
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Projekt dyrektywy jest sprzeczny nie tylko z zasadami pomocniczości, proporcjonalności i 
solidarności społecznej, ale również z postanowieniami Traktatu. Artykuł 43 powiada, że 
swoboda przedsiębiorczości w UE obejmuje prawo do podejmowania i wykonywania 
działalności prowadzonej na własny rachunek oraz do zakładania i zarządzania 
przedsiębiorstwami „na warunkach określonych przez ustawodawstwo Państwa 
przyjmującego dla własnych obywateli”. W celu urzeczywistnienia swobody 
przedsiębiorczości Rada ma przyjmować dyrektywy “w odniesieniu do określonego rodzaju 
działalności”. Również w odniesieniu do usług art. 52 Traktatu WE przewiduje przyjmowanie 
dyrektyw “w celu zapewnienia liberalizacji określonej usługi”. Propozycja pozioma Komisji 
narusza to sektorowe podejście, podejście, które wyraźnie niesie ze sobą przesłanie, iż rynek 
nie zawsze jest odpowiednim modelem świadczenia wysokiej jakości usług dla wszystkich, 
którzy ich potrzebują.  
 
Zgodnie z art. 50, “świadczący usługę może, w celu spełnienia świadczenia, wykonywać 
przejściowo działalność w państwie świadczenia na tych samych warunkach, jakie państwo to 
nakłada na własnych obywateli”. Innymi słowy, zasada kraju pochodzenia wymagałaby 
wprowadzenia poprawki w Traktacie, a nie uchwalenia zwykłego dokumentu legislacyjnego, 
ponieważ oznaczałaby, że usługodawcy z innych Państw Członkowskich UE nie musieliby 
już dłużej działać na takich samych warunkach jak obywatele danego państwa. 
 
Jednak kwestię niekonstytucyjności tej propozycji pozostawiłam w zasadzie szerszym 
gremiom, skupiając uwagę na zagrożeniach dla standardów publicznej ochrony zdrowia i 
środowiska naturalnego, jakie stwarza zasada kraju pochodzenia, potrzebie rozróżnienia 
różnych typów usług, potrzebie wprowadzenia wyjątków w interesie obywateli oraz licznych 
naruszeniach zasad pomocniczości i proporcjonalności. 

POPRAWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
wzywa Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisję przedmiotowo 
właściwą, do uwzględnienia następujących poprawek w swoim sprawozdaniu: 
Projekt rezolucji prawodawczej 

Tekst proponowany przez Komisję1 

 

Poprawki Parlamentu 

Poprawka 1 
Punkt uzasadnienia 1 

(1) Unia Europejska pragnie zawiązać 
jeszcze bliższe kontakty między państwami i 
narodami Europy i zapewnić postęp 
gospodarczy i społeczny. Zgodnie z art. 14 

(1) Unia Europejska pragnie zawiązać 
jeszcze bliższe kontakty między państwami i 
narodami Europy i zapewnić postęp 
gospodarczy i społeczny. Zgodnie z art. 14 

                                                 
1 Dz.U. C ... / Jeszcze nie opublikowany w Dzienniku Urzędowym. 
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ust. 2 Traktatu, Rynek Wewnętrzny składa 
się z obszaru bez granic wewnętrznych, w 
którym zapewniony jest swobodny przepływ 
usług oraz swoboda prowadzenia 
działalności gospodarczej. Eliminacja 
przeszkód w rozwoju działalności usługowej 
między Państwami Członkowskimi jest 
niezbędna w celu wzmocnienia integracji 
narodów Europy oraz promowania 
zrównoważonego i trwałego postępu 
gospodarczego i społecznego. 

ust. 2 Traktatu, Rynek Wewnętrzny składa 
się z obszaru bez granic wewnętrznych, w 
którym zapewniony jest swobodny przepływ 
usług oraz swoboda prowadzenia 
działalności gospodarczej. Eliminacja 
przeszkód w rozwoju działalności usługowej 
między Państwami Członkowskimi jest 
niezbędna w celu wzmocnienia integracji 
narodów Europy oraz promowania 
zrównoważonego i trwałego postępu 
gospodarczego i społecznego. W celu 
eliminacji takich barier kluczowe znaczenie 
ma zapewnienie, aby rozwój działalności 
usługowej przyczyniał się do realizacji 
zadań określonych w art. 2 Traktatu, a w 
szczególności zadania polegającego na 
popieraniu “w całej Wspólnocie 
harmonijnego, zrównoważonego i stałego 
rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego 
poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, 
równości mężczyzn i kobiet, stałego i 
nieinflacyjnego wzrostu, wysokiego stopnia 
konkurencyjności i konwergencji dokonań 
gospodarczych, wysokiego poziomu ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego, 
podwyższania poziomu i jakości życia, spójności 
gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
między Państwami Członkowskimi". 

Uzasadnienie 

Jest rzeczą ważną, aby liberalizacja handlu nie była postrzegana jako cel sam w sobie lub 
jako korzyść, do której się dąży kosztem innych podstawowych zadań Unii. 
 

Poprawka 2 
Punkt uzasadnienia 6 

(6) Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
ramy prawne, które są korzystne dla wielu 
różnych usług, a jednocześnie uwzględnia 
cechy specyficzne każdego rodzaju 
działalności lub zawodu oraz ich system 
regulacji. Ramy niniejsze są oparte na 
dynamicznym i selektywnym podejściu, 
które obejmuje usunięcie – w pierwszej 
kolejności – barier, które można 
zlikwidować szybko, a dla innych, 
uruchomienie procesu oceny, konsultacji i 

(6) Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
ramy prawne, które są korzystne dla wielu 
różnych usług, a jednocześnie uwzględnia 
cechy specyficzne każdego rodzaju 
działalności lub zawodu oraz ich system 
regulacji. Ramy niniejsze są oparte na 
dynamicznym i selektywnym podejściu, 
które obejmuje usunięcie – w pierwszej 
kolejności – barier, które można 
zlikwidować szybko, a dla innych, 
uruchomienie procesu oceny, konsultacji i 
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komplementarnej harmonizacji 
specyficznych kwestii, które umożliwią 
postępową i skoordynowaną modernizację 
krajowych systemów regulacyjnych w 
zakresie działalności usługowej, co jest 
niezbędne dla osiągnięcia prawdziwego 
Wewnętrznego Rynku Usług do roku 2010. 
Przepisy dyrektywy powinny przewidywać  
zrównoważony zestaw środków, takich jak 
ukierunkowana harmonizacja, współpraca 
administracyjna, zasada państwa 
pochodzenia oraz zachęcanie do 
opracowywania kodeksów postępowania w 
wybranych kwestiach. Owa koordynacja 
krajowych reżimów ustawodawczych 
powinna gwarantować wysoki stopień 
integracji prawnej Wspólnoty oraz wysoki 
poziom ochrony celów leżących w interesie 
ogółu – w szczególności ochrony 
konsumentów – co jest niezbędne do 
ustanowienia wzajemnego zaufania między 
Państwami Członkowskimi. 

komplementarnej harmonizacji 
specyficznych kwestii, które umożliwią 
postępową i skoordynowaną modernizację 
krajowych systemów regulacyjnych w 
zakresie działalności usługowej, co jest 
niezbędne dla osiągnięcia prawdziwego 
Wewnętrznego Rynku Usług do roku 2010. 
Przepisy dyrektywy powinny przewidywać  
zrównoważony zestaw środków, takich jak 
ukierunkowana harmonizacja, współpraca 
administracyjna oraz zachęcanie do 
opracowywania ram prawnych 
umożliwiających ochronę interesu 
konsumentów i obywateli w kontekście 
jednolitego Rynku Wewnętrznego, a także – 
w razie potrzeby - kodeksów postępowania 
w wybranych kwestiach. Owa koordynacja 
krajowych reżimów ustawodawczych 
powinna gwarantować wysoki stopień 
integracji prawnej Wspólnoty oraz wysoki 
poziom ochrony celów leżących w interesie 
ogółu – w szczególności ochrony 
konsumentów – co jest niezbędne do 
ustanowienia wzajemnego zaufania między 
Państwami Członkowskimi. 

Uzasadnienie 

Celem jednolitego Rynku Wewnętrznego jest zapobieganie dyskryminacji – w tym przypadku – 
usługodawców zarejestrowanych w dowolnej części Wspólnoty. Prawo Państw 
Członkowskich do określania warunków prowadzenia działalności przez usługodawców pod 
warunkiem, że nie mają one charakteru dyskryminującego i w żaden inny sposób nie stoją w 
sprzeczności z obowiązkami wynikającymi z Traktatu, stanowi zasadniczy aspekt 
pomocniczości. 
 

 Poprawka 3 
Punkt uzasadnienia 12 a (nowy) 

 (12a) Mając na uwadze kluczowe znaczenie 
usług leżących w ogólnym interesie 
gospodarczym, a także ich rolę we 
wspieraniu spójności społecznej i 
terytorialnej, Unia i Państwa Członkowskie 
– każde w ramach swoich odpowiednich 
kompetencji oraz w zakresie uregulowanym 
Traktatem – powinny zadbać o to, aby takie 
usługi funkcjonowały na zasadach i 
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warunkach, które pozwalają im wypełniać 
ich zadania. Ustawy europejskie powinny 
określić te zasady i warunki - bez 
uszczerbku dla kompetencji Państw 
Członkowskich i w zgodzie z Traktatem - 
świadczenia, zlecania i finansowania takich 
usług. 

Uzasadnienie 

Dodanie tego punktu uzasadnienia, którego sformułowanie dostosowano do art. III-6 
Traktatu Konstytucyjnego uzgodnionego przez Państwa Członkowskie dnia 18 czerwca 2004 
roku, jest konieczne, aby wyjaśnić, że choć uczciwa konkurencja jest jedną z zasad Unii 
Europejskiej, to nie wolno jej realizować kosztem solidarności społecznej, ochrony 
środowiska naturalnego, zdrowia publicznego oraz świadczenia niezawodnych usług wysokiej 
jakości w sposób wydajny, co – w przypadku usług leżących w ogólnym interesie 
gospodarczym – nie zależy głównie od zdolności odbiorców do płacenia za nie. 
 

 Poprawka 4 
Punkt uzasadnienia 14 

(14) Pojęcie 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 i 
ochrona biur, reklama, usługi rekrutacji, w 
tym agencje pośrednictwa pracy, oraz usługi 
pośredników handlowych. Pojęcie 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 w 
zakresie ochrony; 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 

(14) Pojęcie 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 i 
ochrona biur, reklama, usługi rekrutacji, w 
tym agencje pośrednictwa pracy, oraz usługi 
pośredników handlowych. Pojęcie 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 w 
zakresie ochrony; 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 
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wymagające podróży usługobiorcy lub 
usługodawcy, oraz usługi, które mogą być 
świadczone na odległość, w tym przez 
Internet. Zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości, w odniesieniu 
do art. 49 i następnych Traktatu, pojęcie 
usług obejmuje działalność gospodarczą 
zwykle świadczoną za wynagrodzeniem, 
przy czym opłata za usługi nie musi być 
wnoszona przez osoby z nich korzystające, 
nie ma również znaczenia sposób 
finansowania wynagrodzenia. Wszelkie 
usługi, w ramach świadczenia których 
usługodawca uczestniczy w gospodarce, bez 
względu na jego status prawny lub cele, czy 
też dziedzinę danej działalności, stanowią 
zatem usługę. 

wymagające podróży usługobiorcy lub 
usługodawcy, oraz usługi, które mogą być 
świadczone na odległość, w tym przez 
Internet. Zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości, w odniesieniu 
do art. 49 i następnych Traktatu, pojęcie 
usług obejmuje działalność gospodarczą 
zwykle świadczoną za wynagrodzeniem, 
przy czym opłata za usługi nie musi być 
wnoszona przez osoby z nich korzystające, 
nie ma również znaczenia sposób 
finansowania wynagrodzenia. Wszelkie 
usługi, w ramach świadczenia których 
usługodawca uczestniczy w gospodarce, bez 
względu na jego status prawny lub cele, czy 
też dziedzinę danej działalności, stanowią 
zatem usługę. Niniejsza dyrektywa uznaje, 
że nie wszystkie te usługi są równie 
wartościowe czy istotne, oraz że w 
odniesieniu do usług, które mają 
zasadnicze znaczenie dla dobrostanu i 
zdrowia ludzi i ich środowiska, stosowane 
być mogą priorytety i zasady odmienne od 
priorytetów i zasad uważanych za 
odpowiednie w przypadku usług, które mają 
mniej kluczowe znaczenie. 

Uzasadnienie 

W przypadku wielu usług podstawowym zadaniem prawodawców w gospodarce rynkowej jest 
zagwarantowanie uczciwej konkurencji. Na jednolitym rynku europejskim obejmuje to 
również ochronę prawa przedsiębiorstw do założenia przedsiębiorstwa lub prowadzenia 
działalności w Państwach Członkowskich innych niż ich kraj pochodzenia. Jednak w 
przypadku niektórych usług, w szczególności tych dotyczących opieki zdrowotnej, zdrowia 
publicznego, ubezpieczeń społecznych czy działalności, które mogą nieść ze sobą zagrożenia 
dla środowiska naturalnego, obowiązki prawodawców wobec usługodawcy w dużym stopniu 
schodzą na drugi plan, a zasadniczego znaczenia nabierają ich obowiązki wobec obywatela, 
konsumenta i przyszłości naszej planety. 
 

 Poprawka 5 
Punkt uzasadnienia 24 

(24) W celu uproszczenia procedur 
administracyjnych, nie należy nakładać 
ogólnych wymagań formalnych, takich jak 
tłumaczenia przysięgłe, chyba że jest to 
obiektywnie uzasadnione nadrzędnym 

(24) W celu uproszczenia procedur 
administracyjnych, nie należy nakładać 
ogólnych wymagań formalnych, takich jak 
tłumaczenia przysięgłe, chyba że jest to 
obiektywnie uzasadnione nadrzędnym 
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interesem publicznym, takim jak ochrona 
pracowników. Niezbędne jest również 
zagwarantowanie, by zezwolenie zazwyczaj 
zapewniało 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. 

interesem publicznym, takim jak ochrona 
pracowników, zdrowia publicznego lub 
środowiska naturalnego. Niezbędne jest 
również zagwarantowanie, by zezwolenie 
zazwyczaj zapewniało 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. 

Uzasadnienie 

Obok zdrowia pracowników należy również wspomnieć o zdrowiu publicznym i ochronie 
środowiska naturalnego. Te trzy elementy razem wzięte stanowią w zasadzie najważniejsze 
względy, jakie należy wziąć pod uwagę przy dążeniach Wspólnoty do stworzenia warunków 
uczciwej konkurencji na jednolitym rynku. Podany na końcu przykład jest arbitralny, nie jest 
niezbędny i może być interpretowany restrykcyjnie. 
 

 Poprawka 6 
Punkt uzasadnienia 27 

(27) Możliwość uzyskania dostępu do 
działalności usługowej może zostać 
uzależniona od zezwolenia wydanego przez 
właściwe władze tylko wówczas, gdy 
decyzja taka spełnia kryteria zakazu 
dyskryminacji, konieczności i 
proporcjonalności. Oznacza to w 
szczególności, że systemy zezwoleń są 
dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy 
kontrola a posteriori nie byłaby skuteczna, 
ponieważ niemożliwe jest ustalenie wad 
danych usług  a posteriori, przy należytym 
uwzględnieniu ryzyka i zagrożeń, jaki mogą 
pojawić się przy braku kontroli a priori. 
Jednak takie postanowienia niniejszej 
dyrektywy nie mogą uzasadniać stosowania 
systemów zezwoleń, które tak czy inaczej są 
niedozwolone na podstawie innych 
instrumentów wspólnotowych, takich jak 
dyrektywa 1999/93/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 
1999 roku w sprawie ram wspólnotowych 
dla podpisów elektronicznych [Dz.U. L 13, z 

(27) Możliwość uzyskania dostępu do 
działalności usługowej może zostać 
uzależniona od zezwolenia wydanego przez 
właściwe władze pod warunkiem, że 
decyzja taka spełnia kryteria zakazu 
dyskryminacji, konieczności i 
proporcjonalności. Niniejsza dyrektywa nie 
może uzasadniać stosowania systemów 
zezwoleń, które tak czy inaczej są 
niedozwolone na podstawie innych 
instrumentów wspólnotowych, takich jak 
dyrektywa 1999/93/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 
1999 roku w sprawie ram wspólnotowych 
dla podpisów elektronicznych [Dz.U. L 13, z 
19.1.2001, str. 12] lub dyrektywa 
2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 8 czerwca 2000 roku w sprawie 
pewnych aspektów prawnych usług 
społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego, na 
Rynku Wewnętrznym („Dyrektywa w 
sprawie handlu elektronicznego” – Dz.U. L 
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19.1.2001, str. 12] lub dyrektywa 
2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 8 czerwca 2000 roku w sprawie 
pewnych aspektów prawnych usług 
społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego, na 
Rynku Wewnętrznym („Dyrektywa w 
sprawie handlu elektronicznego” – Dz.U. L 
178, z 17.7.2000, str. 1). Wyniki procesu 
wzajemnej oceny umożliwią określenie – na 
szczeblu Wspólnoty – rodzajów 
działalności, dla których systemy zezwoleń 
powinny zostać wyeliminowane. 

 

178, z 17.7.2000, str. 1). Wyniki procesu 
wzajemnej oceny umożliwią określenie – na 
szczeblu Wspólnoty – rodzajów 
działalności, dla których systemy zezwoleń 
powinny zostać wyeliminowane. 

Uzasadnienie 

Zakładając, że przepisy narodowe Państwa Członkowskiego, w którym ma być oferowana 
dana usługa, pozostają w zgodzie z Traktatem, rzeczą rozsądną jest umożliwienie Państwu 
Członkowskiemu nakładanie warunków na działalność gospodarczą prowadzoną na jego 
terytorium. Celem jednolitego rynku wewnętrznego jest zapobieganie dyskryminacji – w tym 
wypadku – różnych usługodawców prowadzących swoje przedsiębiorstwa w dowolnej części 
Wspólnoty. Państwa Członkowskie mają prawo stawiać warunki usługodawcom pod 
warunkiem, że warunki takie nie są dyskryminujące i w żaden inny sposób nie są sprzeczne z 
obowiązkami wynikającymi z Traktatu. 
 

 Poprawka 7 
Punkt uzasadnienia 28 

(28) W przypadkach, w których liczba 
zezwoleń dostępnych dla działalności jest 
ograniczona z uwagi na niedobór zasobów 
naturalnych lub brak możliwości 
technicznych, takich jak 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 

(28) W przypadkach, w których liczba 
zezwoleń dostępnych dla działalności jest 
ograniczona z uwagi na niedobór zasobów 
naturalnych lub brak możliwości 
technicznych, takich jak 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 
kryteria czysto komercyjne, jak i kryteria 
niekomercyjne, których celem może być 
między innymi ochrona zdrowia 
publicznego, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, środowiska naturalnego, albo też 
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żadnej przewagi. W szczególności okres 
obowiązywania udzielonego zezwolenia 
musi być określony w taki sposób, aby nie 
zawężał ani 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 niedobór zasobów naturalnych 
lub brak możliwości technicznych, 
podlegają innym postanowieniom niniejszej 
dyrektywy, dotyczącym systemów 
zezwoleń. 

zachowanie dziedzictwa kulturowego 
Państwa Członkowskiego, 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 żadnej przewagi. 
W szczególności okres obowiązywania 
udzielonego zezwolenia musi być określony 
w taki sposób, aby nie zawężał ani 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 niedobór zasobów 
naturalnych lub brak możliwości 
technicznych, podlegają innym 
postanowieniom niniejszej dyrektywy, 
dotyczącym systemów zezwoleń. 

Uzasadnienie 

Gdy świadczenie usługi może mieć konsekwencje dla zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i 
higieny pracy, środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego Państwa Członkowskiego 
lub dowolnej innej żywotnej dziedziny, która sytuuje się poza obszarem czysto komercyjnym, 
wówczas rzeczą rozsądną jest stosowanie przez Państwa Członkowskie kryteriów 
niekomercyjnych w ramach procedury selekcyjnej pod warunkiem, że nigdy nie są one 
dyskryminujące i pozostają w zgodzie z Traktatem. 
 

 Poprawka 8 
Punkt uzasadnienia 29 

(29) Przyczyny nadrzędnego interesu 
publicznego, do których odnoszą się 
niektóre postanowienia niniejszej dyrektywy 
dotyczące harmonizacji, to takie, które 
określono w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości odnoszącym się do art. 43 i 
49 Traktatu, a przede wszystkim ochrona 
konsumenta, usługobiorców, pracowników 
oraz środowiska miejskiego. 

(29) Przyczyny nadrzędnego interesu 
publicznego, do których odnoszą się 
niektóre postanowienia niniejszej dyrektywy 
dotyczące harmonizacji, obejmują takie, 
które określono w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości odnoszącym się do art. 43 i 
49 Traktatu, a przede wszystkim ochronę 
konsumenta, usługobiorców, pracowników 
oraz środowiska miejskiego, jak również 
usługi gospodarcze, które odpowiedzialne 
Państwo Członkowskie lub Wspólnota 
poddaje specjalnym obowiązkom służb 
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publicznych na mocy kryterium interesu 
powszechnego, usługi, z którymi mogą 
wiązać się zagrożenia dla środowiska 
naturalnego, usługi edukacyjne lub w 
zakresie opieki zdrowotnej, a także usługi 
opieki domowej dla osób, które – z powodu 
niedołęstwa związanego z wiekiem lub 
innymi przyczynami, lub tez dlatego, że są 
dziećmi – nie są zdolne do prowadzenia w 
pełni samodzielnego życia. 

Uzasadnienie 

Zaproponowana przez Komisję definicja zasadniczych usług jest nadmiernie zawężona. 
 

 Poprawka 9 
Punkt uzasadnienia 34 

(34) Ograniczenia, które winny być zbadane, 
obejmują przepisy krajowe, które – z 
przyczyn innych niż dotyczące kwalifikacji 
zawodowych – warunkują dostęp do takiej 
działalności jak hazard, dla wybranych 
usługodawców. Podobnie, wśród wymagań, 
jakie należy zbadać, istnieją zasady 
„obowiązkowego przeniesienia” mające 
zastosowanie do operatorów kablowych, 
które poprzez nałożenie na pośredniczącego 
usługodawcę obowiązku zapewnienia 
dostępu do pewnych usług świadczonych 
przez konkretnych usługodawców wpływają 
na jego swobodę wyboru, dostęp do 
programów oraz wybór odbiorców. 

(34) Ograniczenia, które winny być zbadane, 
obejmują przepisy krajowe, które – z 
przyczyn innych niż dotyczące kwalifikacji 
zawodowych – warunkują dostęp do 
pewnych działalności dla wybranych 
usługodawców. Podobnie, wśród wymagań, 
jakie należy zbadać, istnieją zasady 
„obowiązkowego przeniesienia” mające 
zastosowanie do operatorów kablowych, 
które poprzez nałożenie na pośredniczącego 
usługodawcę obowiązku zapewnienia 
dostępu do pewnych usług świadczonych 
przez konkretnych usługodawców wpływają 
na jego swobodę wyboru, dostęp do 
programów oraz wybór odbiorców. 

Uzasadnienie 

Z hazardem z definicji wiążą się kwestie zdrowia publicznego, porządku i moralności 
publicznej, a zatem sytuuje się on – z wyjątkiem obowiązków nałożonych na taką działalność 
na mocy art. 152 Traktatu – całkowicie poza kompetencjami instytucji Wspólnoty i jego 
regulację należy pozostawić uznaniu Państw Członkowskich. Niewłaściwe jest zatem 
podawanie hazardu jako przykładu w niniejszym punkcie uzasadnienia.. 
 

 Poprawka 10 
Punkt uzasadnienia 37 

(37) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie usunięty 
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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 może podlegać jedynie prawu 
państwa, w którym jest zarejestrowany. 
Zasada ta jest niezbędna, aby umożliwić 
usługodawcom, a zwłaszcza MSP, 
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, 
umożliwiający mu w szczególności 
uzyskanie informacji o ustawodawstwie  
innych Państw Członkowskich, a także 
harmonizacja zasad dotyczących 
przejrzystości działalności usługowej. 

Uzasadnienie 

Zasada kraju pochodzenia jest zarówno nieproporcjonalna, jak i niewykonalna, i może 
jedynie prowadzić do podważenia zasadnych i proporcjonalnych wymagań prawnych, których 
celem jest ochrona zdrowia publicznego, środowiska naturalnego oraz innych aspektów 
leżących w interesie publicznym. Stoi ona również w sprzeczności z wyraźnym zamysłem art. 
43 Traktatu, który stwierdza, że swoboda przedsiębiorczości w UE obejmuje prawo do 
podejmowania i wykonywania działalności prowadzonej na własny rachunek, jak również 
zakładania i zarządzania przedsiębiorstwami “na warunkach określonych przez ustawodawstwo 
Państwa przyjmującego dla własnych obywateli”. 
 

 Poprawka 11 
Punkt uzasadnienia 38 

(38) Niezbędne jest również 
zagwarantowanie, by nadzór nad 
działalnością usługową był wykonywany u 
źródła, tzn. przez władze właściwe Państwa 
Członkowskiego, w którym zarejestrowany 
jest usługodawca. Władze właściwe w kraju 

usunięty 
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pochodzenia są najlepiej usytuowane, aby 
zapewnić skuteczność i ciągłość nadzoru 
nad usługodawcą oraz chronić 
usługobiorców nie tylko w ich własnym 
kraju, ale również w innych Państwach 
Członkowskich. W celu ustanowienia 
wzajemnego zaufania pomiędzy Państwami 
Członkowskimi w zakresie regulacji 
działalności usługowej, należy wyraźnie 
określić, że zgodnie z prawem 
wspólnotowym odpowiedzialność  za 
nadzorowanie działalności usługodawców 
bez względu na miejsce świadczenia usługi, 
należy do państwa pochodzenia. Określenie 
właściwości sądów nie wchodzi w zakres 
niniejszej dyrektywy lecz należy do  zakresu 
Rozporządzenia Rady (WE) 44/2001 z dnia 
22 grudnia 2000 roku w sprawie jurysdykcji 
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i 
handlowych, lub innych instrumentów 
wspólnotowych, takich jak dyrektywa 
96/71/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 16 grudnia 1996 roku w 
sprawie delegowania pracowników w 
ramach świadczenia usług. 

Uzasadnienie 

Nie można zasadnie oczekiwać od władz innego Państwa Członkowskiego, aby zapewniały 
skuteczny nadzór nad usługodawcami, gdy dana usługa jest świadczona w innym Państwie 
Członkowskim i gdy może to mieć wpływ na interesy gospodarcze Państwa Członkowskiego, 
w którym zarejestrowany jest usługodawca. Usuniecie tego punktu uzasadnienia pozostaje 
również w zgodzie z usunięciem punktu uzasadnienia 37. 
 

Poprawka 12 
Punkt uzasadnienia 39 

(39) Jako uzupełnienie zasady stosowania 
prawa i nadzoru przez kraj pochodzenia, 
niezbędne jest ustanowienie zasady, na 
mocy której Państwa Członkowskie nie 
mogą ograniczać usług pochodzących z 
innego Państwa Członkowskiego. 

usunięty 
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Uzasadnienie 

Zmiana zgodna z usunięciem zasady kraju pochodzenia. 
 

Poprawka 13 
Punkt uzasadnienia 40 

(40) Niezbędne jest przyjęcie, że 
zastosowanie zasady państwa  pochodzenia 
może być zawieszone wyłącznie w 
obszarach objętych derogacjami, ogólnymi 
lub przejściowymi.. Derogacje te są 
niezbędne dla uwzględnienia poziomu 
integracji Rynku Wewnętrznego lub 
pewnych instrumentów wspólnotowych 
dotyczących usług, które stanowią, że 
usługodawca podlega prawu innego 
Państwa Członkowskiego niż państwo 
pochodzenia. Co więcej, w drodze wyjątku, 
w pewnych indywidualnych przypadkach 
oraz na podstawie pewnych ściśle 
określonych warunków proceduralnych i 
merytorycznych można podjąć działania 
przeciwko danemu usługodawcy. Aby 
zagwarantować stabilność prawną, która 
jest niezbędna dla zachęcenia MSP do 
świadczenia ich usług w innych Państwach 
Członkowskich, derogacje te muszą być 
ograniczone do absolutnie niezbędnych. W 
szczególności derogacje te mogą być 
stosowane wyłącznie z przyczyn związanych 
z bezpieczeństwem usług, wykonywaniem 
zawodów związanych z ochroną zdrowia 
lub kwestiami należącymi do polityki 
państwa, jak na przykład ochrona 
młodocianych, a także w takim zakresie, w 
jakim przepisy krajowe w tej dziedzinie nie 
zostały zharmonizowane. Dodatkowo 
wszelkie ograniczenia swobody świadczenia 
usług powinny być dopuszczalne w drodze 
wyjątku tylko wówczas, gdy są zgodne z 
podstawowymi prawami, które według 
ustalonego orzecznictwa Trybunału tworzą 
integralną część ogólnych zasad prawa 
zawartych w porządku prawnym 
Wspólnoty.  

usunięty 
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Uzasadnienie 

Zgodne z dokonanym wyżej usunięciem odwołania do zasady kraju pochodzenia. 
 

Poprawka 14 
Punkt uzasadnienia 41 

(41) W przypadkach, w których 
usługodawca przenosi się tymczasowo do 
Państwa Członkowskiego innego niż 
Państwo Członkowskie pochodzenia, 
niezbędne jest uwzględnienie w przepisach 
pomocy wzajemnej między tymi dwoma 
Państwami, która pozwala pierwszemu z 
nich prowadzić kontrole, inspekcje i 
dochodzenia na wniosek Państwa 
Członkowskiego będącego miejscem 
pochodzenia, lub też prowadzić takie 
kontrole na własną inicjatywę, jeśli są to 
wyłącznie kontrole dotyczące stanu 
faktycznego. Co więcej, w przypadku 
pracowników oddelegowanych należy 
stworzyć możliwość, aby Państwo 
Członkowskie, do którego zostali 
oddelegowani, mogło wystąpić przeciwko 
usługodawcy zarejestrowanemu w innym 
Państwie Członkowskim, tak aby 
zagwarantować zgodność z warunkami 
zatrudnienia i pracy mającymi zastosowanie 
na mocy dyrektywy 96/71/WE. 

(41) W przypadkach, w których 
usługodawca przenosi się tymczasowo do 
Państwa Członkowskiego innego niż 
Państwo Członkowskie pochodzenia, 
niezbędne jest uwzględnienie w przepisach 
pomocy wzajemnej między tymi dwoma 
Państwami, która pozwala pierwszemu z 
nich prowadzić kontrole, inspekcje i 
dochodzenia na wniosek Państwa 
Członkowskiego będącego miejscem 
pochodzenia, lub też prowadzić takie 
kontrole na własną inicjatywę. Co więcej, w 
przypadku pracowników oddelegowanych 
należy stworzyć możliwość, aby Państwo 
Członkowskie, do którego zostali 
oddelegowani, mogło wystąpić przeciwko 
usługodawcy zarejestrowanemu w innym 
Państwie Członkowskim, tak aby 
zagwarantować zgodność z warunkami 
zatrudnienia i pracy mającymi zastosowanie 
na mocy dyrektywy 96/71/WE. 

Uzasadnienie 

Zgodne z dokonanym wyżej usunięciem odniesienia do zasady kraju pochodzenia. 
 

Poprawka 15 
Punkt uzasadnienia 42 

(42) Należy przyjąć, że zasada państwa 
pochodzenia – poprzez derogację – nie ma 
zastosowania do 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 

usunięty 
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zdrowiem publicznym. Derogacja ta 
powinna być ograniczona do ogólnych 
zakazów i nie powinna obejmować – na 
przykład – systemów krajowych, które, nie 
zawierając ogólnego zakazu prowadzenia  
działalności, zastrzegają 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 nie byłoby 
uzasadnione, aby taka działalność została 
wyłączona z zakresu dyrektywy. 

Uzasadnienie 

Zmiana zgodna z dokonanym wyżej usunięciem odwołania do zasady kraju pochodzenia. 
Państwa Członkowskie powinny mieć prawo do monitorowania i kontrolowania wszelkiej 
działalności gospodarczej prowadzonej w obrębie ich jurysdykcji pod warunkiem, że robią to 
z pełnym poszanowaniem proporcjonalności i swoich obowiązków wynikających z Traktatu. 
 

Poprawka 16 
Punkt uzasadnienia 43 

(43) Zasada państwa pochodzenia  nie 
powinna mieć zastosowania do 
konkretnych wymagań Państw 
Członkowskich, do których przeniósł się 
usługodawca, które są nierozerwalnie 
związane ze szczególną charakterystyką 
miejsca świadczenia usługi i które muszą 
być spełnione dla zachowania polityki 
publicznej, bezpieczeństwa publicznego, 
zdrowia publicznego lub ochrony 
środowiska naturalnego. Z taką sytuacją 
mielibyśmy na przykład do czynienia w 
przypadku zezwoleń na zajęcie lub 
wykorzystanie drogi publicznej, wymagań 
dotyczących organizacji imprez publicznych 
lub wymagań w zakresie bezpieczeństwa 

usunięty 
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placów budowy. 

Uzasadnienie 

Zmiana zgodna z dokonanym wyżej usunięciem odwołania do zasady kraju pochodzenia. 
 

Poprawka 17 
Punkt uzasadnienia 44 

(44) Wyłączenie z zakresu obowiązywania 
zasady państwa pochodzenia spraw 
dotyczących rejestracji pojazdów wziętych w 
leasing w Państwie Członkowskim innym 
niż państwo, w którym są użytkowane, 
wynika z orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości, który przyjął, że Państwo 
Członkowskie może objąć pojazdy 
użytkowane na jego terytorium takim 
obowiązkiem, przy założeniu 
proporcjonalnych warunków. Takie 
wyłączenie nie obejmuje wynajmu 
sporadycznego lub tymczasowego. 

usunięty 

Uzasadnienie 

Zmiana zgodna z dokonanym wyżej usunięciem odwołania do zasady kraju pochodzenia. 
 

Poprawka 18 
Punkt uzasadnienia 46 

(46) Należy stosować zasadę kraju 
pochodzenia w dziedzinie umów 
zawieranych przez konsumentów na 
dostawę usług wyłącznie w takim zakresie, 
w jakim dyrektywy wspólnotowe przewidują 
pełną harmonizację, ponieważ w takich 
przypadkach poziom ochrony konsumenta 
jest równorzędny. Derogacja od zasady 
kraju pochodzenia w odniesieniu do 
pozaumownych zobowiązań usługodawcy w 
razie wypadku, w którym uczestniczyła 
osoba i który miał miejsce jako 
konsekwencja działalności usługodawcy w 
Państwie Członkowskim, do którego 
przeniósł się tymczasowo, dotyczy szkód 
fizycznych lub materialnych poniesionych 

usunięty 



PA\545927PL.doc 19/38 PE 349.888v01-00  

 PL 

przez wspomnianą osobę w wypadku. 

Uzasadnienie 

Zmiana zgodna z dokonanym wyżej usunięciem odwołania do zasady kraju pochodzenia. 
 

Poprawka 19 
Punkt uzasadnienia 47 

(47) Niezbędne jest, aby umożliwić 
Państwom Członkowskim, w drodze 
wyjątku i badając poszczególne przypadki 
osobno, podjęcie działań stanowiących 
derogację od zasady państwa pochodzenia 
w odniesieniu do usługodawcy z siedzibą w 
innym Państwie Członkowskim, z 
konkretnych przyczyn, takich jak 
bezpieczeństwo usług. Takie środki mogą 
być podjęte wyłącznie z powodu braku 
harmonizacji na szczeblu wspólnotowym. 
Co więcej możliwość ta nie powinna 
pozwalać na stosowanie restrykcyjnych 
środków w obszarach, w których inne 
dyrektywy zakazują wszelkich derogacji od 
swobodnego przepływu usług, tak jak w 
przypadku dyrektywy 1999/93/WE lub 
dyrektywy 98/84/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 
1998 roku w sprawie ochrony prawnej 
usług opartych na lub składających się z 
warunkowego dostępu. Możliwość ta nie 
powinna też zezwalać na rozszerzenie lub 
ograniczenie możliwości stosowania 
derogacji zawartych w innych dyrektywach, 
takich jak dyrektywa Rady 89/552/EWG z 
dnia 3 października 1989 roku w sprawie 
koordynacji pewnych postanowień 
ustanowionych na mocy ustawy, 
rozporządzenia lub działania 
administracyjnego w Państwach 
Członkowskich w zakresie telewizyjnej 
działalności nadawczej lub dyrektywa 
2000/31/WE. 

usunięty 

Uzasadnienie 

Zmiana zgodna z dokonanym wyżej usunięciem odwołania do zasady kraju pochodzenia. 
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Poprawka 20 
Punkt uzasadnienia 57 

(57) Przejęcie przez systemy ubezpieczenia 
społecznego Państw Członkowskich 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w 
innym Państwie Członkowskim nie może 
być na niższym poziomie niż przewidziane 
w ich własnym systemie ubezpieczenia 
społecznego w odniesieniu do opieki 
zdrowotnej świadczonej na ich terytorium. 
Zgodnie z ustalonym 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. 

(57) Przejęcie przez systemy ubezpieczenia 
społecznego Państw Członkowskich 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w 
innym Państwie Członkowskim nie może 
być na niższym poziomie niż przewidziane 
w ich własnym systemie ubezpieczenia 
społecznego w odniesieniu do opieki 
zdrowotnej świadczonej na ich terytorium, 
chyba że przekracza faktyczne koszty 
poniesione przez pacjenta. Zgodnie z 
ustalonym 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. 

Uzasadnienie 

Obecne sformułowanie umożliwiałoby osiągnięcie zysku pacjentowi przenoszącemu się do 
kraju o niskich kosztach z kraju o stosunkowo wysokich kosztach. A nie taka jest 
przypuszczalnie intencja Komisji. 
 

Poprawka 21 
Punkt uzasadnienia 64 



PA\545927PL.doc 21/38 PE 349.888v01-00  

 PL 

(64) Należy zakończyć stosowanie 
całkowitego zakazu publikacji 
komunikatów handlowych przez zawody 
regulowane nie poprzez usuwanie zakazów 
dotyczących treści komunikatu 
handlowego, lecz przez zniesienie tych 
zakazów, które ogólnie i dla danego zawodu 
zakazują jednej lub więcej form 
komunikatów handlowych: na przykład 
wszelkiej reklamy w jednym lub więcej niż 
jednym środku masowego przekazu. W 
odniesieniu do treści i metod publikacji 
komunikatów handlowych, niezbędne jest 
zachęcanie przedstawicieli wolnych 
zawodów, aby opracowali – zgodnie z 
prawem wspólnotowym – kodeksy 
postępowania na szczeblu wspólnotowym.  

usunięty 

Uzasadnienie 

Regulacja komunikatów handlowych ze strony niektórych zawodów była od dawna uważana 
przez niektóre Państwa Członkowskie za środek niezbędny sprzyjający ochronie 
konsumentów, a także uczciwości i godności samych tych zawodów. Zakres takiego stanu 
rzeczy w konkretnych Państwach Członkowskich zależy od wielu czynników, w tym od 
pewnych aspektów kultury i tradycji narodowej. Jest rzeczą niewłaściwą, aby Komisja 
próbowała wprowadzić tak szeroką interpretację swoich zadań w zakresie wspierania rynku 
wewnętrznego, która zaczyna ingerować w kwestie pozostające słusznie w wyłącznej 
kompetencji Państw Członkowskich. 
 

Poprawka 22 
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 dziedzinie ochrony 
konsumenta, ochrony środowiska 
naturalnego, bezpieczeństwa i higieny 
pracy lub zdrowia publicznego. 

Uzasadnienie 

Jak w przypadku ochrony konsumentów, znaczenie nadrzędne ma to, aby wspieranie 
jednolitego rynku usług nie było realizowane kosztem tych spraw. 
 

Poprawka 23 
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Artykuł 1 

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

Niniejsza dyrektywa wprowadza ogólne 
przepisy ułatwiające korzystanie ze swobody 
prowadzenia  działalności gospodarczej 
przez usługodawców oraz swobodny 
przepływ usług. W związku z tym stara się 
ona przyczynić do realizacji zadań 
określonych art. 2 Traktatu, w tym do 
zrównoważonego rozwoju działalności 
gospodarczej prowadzącego do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej 
oraz do uwzględniania potrzeby wysokiego 
poziomu ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego. 

Uzasadnienie 

Jest rzeczą istotną, aby określając cele tego, co przede wszystkim jest środkiem do 
zapewnienia swobodnego przepływu usług, dyrektywa wspominała o szerszych celach 
Wspólnoty Europejskiej, celach, których nie można podporządkowywać sobie nawzajem, na 
przykład szkodząc ochronie środowiska, zdrowia publicznego czy ochronie socjalnej poprzez 
wprowadzanie działań liberalizujących, które w niektórych przypadkach mogą być 
nieproporcjonalne. 
 

Poprawka 24 
art. 2, punkt (c a) (nowy) 

 (ca) usług leżących w ogólnym interesie 
gospodarczym, które odpowiedzialne 
Państwo Członkowskie lub Wspólnota 
poddaje specjalnym obowiązkom służb 
publicznych; 

Uzasadnienie 

Artykuł III-6 Traktatu Konstytucyjnego powiada, że “…Unia i Państwa 
Członkowskie…zapewniają, aby usługi te funkcjonowały na podstawie zasad i na warunkach, 
w szczególności gospodarczych i społecznych, które pozwolą im wypełniać ich zadania. 
Ustawy europejskie ustanawiają te zasady i określają warunki, bez uszczerbku dla 
kompetencji, które Państwa Członkowskie mają, w poszanowaniu Konstytucji, do 
świadczenia, zlecania i finansowania takich usług”. Niewyłączenie usług leżących w interesie 
ogółu spod obowiązywania przepisów niniejszej dyrektywy stanowiłoby taki uszczerbek. 
 

Poprawka 25 
art. 2, punkt (c b) (nowy) 
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 (cb) usług społecznych leżących w interesie 
ogółu, które odpowiedzialne Państwo 
Członkowskie lub Wspólnota poddaje 
specjalnym obowiązkom służb publicznych, 
w tym – choć nie wyłącznie – usług z 
zakresu ochrony zdrowia oraz usług w 
zakresie opieki domowej dla osób, które – z 
powodu niedołęstwa związanego z wiekiem 
lub innymi przyczynami, albo dlatego że są 
dziećmi – nie są zdolne do prowadzenia w 
pełni samodzielnego życia; 

Uzasadnienie 

Biała księga w sprawie usług leżących w interesie ogółu [COM (2004)374] powiada, że 
“Usługi społeczne leżące w interesie ogółu mają specjalną rolę do odegrania jako integralna 
część europejskiego modelu społeczeństwa. Oparte na zasadzie solidarności, usługi społeczne 
i zdrowotne leżące w interesie ogółu są skupione na człowieku i gwarantuję skuteczne 
korzystanie przez obywateli z ich podstawowych praw oraz wysokiego poziomu ochrony 
socjalnej, a także wzmacniają spójność społeczną i terytorialną”. Objęcie takich usług 
przepisami niniejszej dyrektywy byłoby ze szkodą dla tej roli. 
 

Poprawka 26 
 art. 2, punkt (c c) (nowy) 

 (cc) usług, z którymi wiązać się mogą 
zagrożenia dla środowiska naturalnego lub 
niebezpieczeństwa potencjalnie szkodliwe 
dla zdrowia publicznego i które w związku z 
tym wymagają starannego wykonywania i 
ścisłego nadzoru; 

Uzasadnienie 

Od władz innego Państwa Członkowskiego nie można zasadnie oczekiwać, aby zapewniły 
skuteczny nadzór nad usługodawcami, gdy dana usługa jest świadczona w innym Państwie 
Członkowskim oraz gdy może to mieć wpływ na interesy ekonomiczne Państwa 
Członkowskiego, w którym zarejestrowany jest usługodawca. Gdy w grę wchodzi zdrowie 
publiczne, nie można oczekiwać od Państwa Członkowskiego, aby w ten sposób rezygnowało 
ze swych obowiązków. 
 

Poprawka 27 
art. 2, punkt (c d) (nowy) 

 (cd) usług edukacyjnych, których koszty w 
części lub w całości są opłacane lub 
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refundowane przez państwo lub inną 
instytucję publiczną Państwa 
Członkowskiego, w którym usługa jest 
świadczona. 

Uzasadnienie 

Edukacja stanowi fundament kultury narodowej, w związku z czym pozostawia się ją na ogół 
– z pewnymi starannie określonymi i pożytecznymi wyjątkami – kompetencji Państw 
Członkowskich. Finansowanie przez instytucję publiczną stanowi wyraźne uznanie społecznej 
użyteczności usługi edukacyjnej i dodanie tych kryteriów ma na celu wyłączenie usług 
komercyjnych, które – choć mają charakter edukacyjny – nie są uznawane za warte takiego 
publicznego wsparcia – np. prywatnych szkół językowych czy usług w zakresie szkoleń 
dotyczących technologii informacyjnych przeznaczonych dla sektora prywatnego. 
 

Poprawka 28 
art. 9, punkt (b) 

(b) potrzeba istnienia systemu zezwoleń jest 
uzasadniona obiektywnie przez nadrzędny 
interes publiczny; 

(b) potrzeba istnienia systemu zezwoleń jest 
uzasadniona obiektywnie przez nadrzędny 
interes publiczny. Taką nadrzędną 
przyczyną mogą być – choć nie wyłącznie – 
względy dotyczące zdrowia publicznego, 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników lub 
osób działających na własny rachunek, 
ochrony środowiska naturalnego, 
zachowania dziedzictwa kulturowego oraz 
wspierania dowolnego celu polityki 
publicznej, który nie stoi w sprzeczności z 
Traktatem; 

Uzasadnienie 

Proponowane sformułowanie jest zbyt niejasne i ogólne, pozostawiając zbyt duże pole 
uznaniowym decyzjom sądów. Dołączając takie niewyczerpujące wyliczenie, dyrektywa daje 
pewne wskazówki, nie stając się przy tym bardziej restrykcyjną. 
 

Poprawka 29 
 art. 9, punkt (c) 

(c) celu wprowadzenia systemu zezwoleń 
nie można osiągnąć przez zastosowanie 
mniej restrykcyjnego środka, w 
szczególności z uwagi na to, że kontrola a 
posteriori byłaby przeprowadzona zbyt 
późno, aby mogła być rzeczywiście 

(c) celu wprowadzenia systemu zezwoleń 
nie można osiągnąć przez zastosowanie 
mniej restrykcyjnego środka. 
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skuteczna. 

Uzasadnienie 

Proponowane sformułowanie jest zbyt restrykcyjne. Powody inne od podanych mogą 
wskazywać, że środek mniej restrykcyjny byłby nieskuteczny. 
 

Poprawka 30 
art. 12, ustęp 2 a (nowy) 

 2a. Bez uszczerbku dla art. 9 i 10, Państwa 
Członkowskie stosując swoją procedurę 
selekcji mogą brać pod uwagę względy 
dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników lub osób 
działających na własny rachunek, ochrony 
środowiska naturalnego, zachowania 
dziedzictwa kulturowego  oraz wspierania 
dowolnego celu polityki publicznej, który 
nie stoi w sprzeczności z Traktatem. 

Uzasadnienie 

Gdy świadczenie usługi może nieść ze sobą konsekwencje dla zdrowia publicznego, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego Państwa 
Członkowskiego lub dowolnej innej kluczowej kwestii, która nie mieści się w czysto 
komercyjnym obszarze, jest rzeczą zasadną, aby Państwa Członkowskie stosowały 
niekomercyjne kryteria w ramach procedury selekcji w każdym wypadku pod warunkiem, że 
nie są one dyskryminujące i pozostają w zgodzie z Traktatem. 
 

Poprawka 31 
 art. 13, ustęp 3 

3. Procedury i formalności w zakresie 
wydawania zezwoleń zagwarantują 
zainteresowanym osobom, że ich wnioski 
zostaną rozpatrzone tak szybko, jak to 
możliwe, a w każdym przypadku w 
rozsądnym terminie, który zostaje ustalony i 
podany do wiadomości publicznej z 
wyprzedzeniem. 

3. Procedury i formalności w zakresie 
wydawania zezwoleń zagwarantują 
zainteresowanym osobom, że ich wnioski 
zostaną rozpatrzone tak szybko, jak to 
możliwe, a w każdym przypadku w 
rozsądnym terminie, który zostaje ustalony i 
podany do wiadomości publicznej z 
wyprzedzeniem. Okres pomiędzy złożeniem 
wniosku a udzieleniem lub odmową 
udzielenia zezwolenia będzie wystarczająco 
długi na przeprowadzenie skutecznych 
konsultacji ze wszystkimi stronami, na 
które może mieć wpływ decyzja, przy 
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uwzględnieniu wszelkich konsekwencji dla 
zdrowia publicznego, zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników lub osób 
działających na własny rachunek, ochrony 
środowiska naturalnego, zachowania 
dziedzictwa kulturowego oraz wspierania 
dowolnego celu polityki publicznej, który 
nie stoi  w sprzeczności z Traktatem. 

Uzasadnienie 

Obywatele,  jako zainteresowane jednostki i jako zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, 
mają prawo przedstawiać władzom swoje poglądy w sytuacjach, gdy zezwolenie lub odmowa 
wydania zezwolenia na świadczenie usług może nieść ze sobą konsekwencje dla zdrowia 
publicznego lub pracowników, ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego lub 
wspierania innych uprawnionych celów polityki. 
 

Poprawka 32 
art. 14, ustęp 5 

(5) indywidualne stosowanie testu 
ekonomicznego, uzależniającego 
przyznanie zezwolenia od udowodnienia 
istnienia zapotrzebowania ekonomicznego 
lub popytu rynkowego, oceny potencjalnych 
lub bieżących efektów ekonomicznych 
działalności lub oceny odpowiedniości 
działalności do celów planowania 
ekonomicznego ustanowionych przez 
właściwe władze;  

usunięty 

Uzasadnienie 

Zakazanie Państwom Członkowskim i ich władzom publicznym określania i realizowania 
celów z zakresu planowania gospodarczego, jak by to czynił niniejszy ustęp art. 14, nie jest 
ani uzasadnione, ani też wymagane Traktatem. Nadużywaniu takich działań w celu 
nakładania warunków, które w rzeczywistości są dyskryminujące albo w inny sposób 
sprzeczne z Traktatem, wystarczająco skutecznie zapobiega sam Traktat. Zakaz zawarty w 
niniejszym ustępie jest zatem nieproporcjonalny. 
 

Poprawka 33 
art. 16, ustęp 1 

(1) Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
usługodawcy podlegali wyłącznie przepisom 
krajowym Państwa Członkowskiego, z 

usunięty 
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którego pochodzą, wchodzącym w obszar 
koordynowany. 

Ustęp 1 obejmuje postanowienia krajowe 
dotyczące dostępu do działalności 
usługowej i jej wykonywania, w 
szczególności wymagania rządzące 
zachowaniami usługodawcy, jakością lub 
przedmiotem usługi, reklamą, umowami 
oraz odpowiedzialnością usługodawcy. 

 

Uzasadnienie 

Przyjmując, że przepisy krajowe Państwa Członkowskiego, w którym usługa ma być 
świadczona, są zgodne z Traktatem, dla jego władz rzeczą rozsądną jest nakładanie 
warunków na działalność gospodarczą prowadzoną w obrębie ich jurysdykcji. Celem 
jednolitego rynku wewnętrznego jest zapobieganie dyskryminacji – w tym przypadku – 
usługodawców zarejestrowanych w dowolnej części Wspólnoty. Zasada kraju pochodzenia 
jest zarówno nieproporcjonalna, jak i niewykonalna, i może jedynie prowadzić do 
podważania rozsądnych i proporcjonalnych wymagań prawnych mających na celu ochronę 
zdrowia publicznego, środowiska naturalnego oraz innych kluczowych elementów lezących w 
interesie publicznym. 
 

Poprawka 34 
art. 16, ustęp 2 

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

usunięty 

Uzasadnienie 

Nie można zasadnie oczekiwać od władz innego Państwa Członkowskiego, aby zapewniły 
skuteczny nadzór nad usługodawcami, gdy dana usługa jest świadczona w innym Państwie 
Członkowskim i gdy może to mieć wpływ na interesy gospodarcze Państwa Członkowskiego, 
w którym zarejestrowany jest usługodawca. 
 

Poprawka 35 
art. 16, ustęp 3, lit. b) 

(b) obowiązek złożenia przez usługodawcę 
deklaracji lub zawiadomienia, czy też 
uzyskania zezwolenia od ich władz 
właściwych, w tym wpisu do rejestru lub 

usunięty 
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zarejestrowania w organizacji lub 
stowarzyszeniu zawodowym na ich 
terytorium; 

Uzasadnienie 

Przepisy, które zostałyby wyeliminowane przez ten artykuł, mają na celu ochronę interesu 
publicznego. O ile dotyczą one również usługodawców zarejestrowanych na własnym 
terytorium Państwa Członkowskiego, nie są dyskryminujące, a zatem nie stoją w sprzeczności 
z Traktatem. Ten zakaz jest więc nieproporcjonalny. 
 

Poprawka 36 
art. 16, ustęp 3, lit. e) 

(e) obowiązek przestrzegania przez 
usługodawcę wymagań dotyczących 
wykonywania danej działalności usługowej 
na ich terytorium; 

usunięty 

Uzasadnienie 

Przepisy takie mają na celu ochronę interesu publicznego. O ile dotyczą one również 
usługodawców zarejestrowanych na własnym terytorium Państwa Członkowskiego, nie są 
dyskryminujące, a zatem nie stoją w sprzeczności z Traktatem. Ten zakaz jest więc 
nieproporcjonalny. 
 

Poprawka 37 
art. 16, ustęp 3, lit. g) 

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

usunięty 

Uzasadnienie 

Przepisy takie mają na celu ochronę interesu publicznego. O ile dotyczą one również 
usługodawców zarejestrowanych na własnym terytorium Państwa Członkowskiego, nie są 
dyskryminujące, a zatem nie stoją w sprzeczności z Traktatem. Ten zakaz jest więc 
nieproporcjonalny. 
 

Poprawka 38 
art. 17, ustęp 4 lit. a) (nowy) 
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 (4a) zasadniczych usług gospodarczych i 
społecznych, które odpowiedzialne Państwo 
Członkowskie lub Wspólnota poddaje 
specjalnym obowiązkom służb publicznych 
na mocy kryterium interesu ogółu; usług, z 
którymi wiązać się mogą zagrożenia dla 
środowiska naturalnego, w tym – choć nie 
wyłącznie – usług stanowiących całość lub 
część projektu wymagającego Oceny 
oddziaływania środowiskowego na mocy 
dyrektywy Rady 85/337/EWG zmienionej 
dyrektywą Rady 97/11/WE, albo Protokołu 
(kijowskiego) w sprawie oceny 
strategicznej; usług edukacyjnych lub w 
zakresie ochrony zdrowia oraz usług w 
zakresie opieki domowej dla osób, które – w 
związku z niedołęstwem związanym z 
wiekiem lub innymi przyczynami, albo 
dlatego, że są dziećmi – nie są zdolne do 
prowadzenia w pełni samodzielnego życia. 

Uzasadnienie 

Jest rzeczą rozsądną umożliwienie Państwom Członkowskim poddania takich usług większej 
kontroli niż jest to odpowiednie w przypadku usług, których nie można tak zdefiniować, a tym 
samym wyłączenie ich z zakresu obowiązywania zasady kraju pochodzenia. Stosowanie tej 
zasady w takich przypadkach podważałoby prawo Państw Członkowskich do podejmowania 
działań na rzecz takich kluczowych elementów leżących w interesie publicznym. Już Traktat 
wymaga od nich powstrzymywania się – zarówno w dążeniu do realizacji interesu 
publicznego, jak i z innych przyczyn – od dyskryminowania przedsiębiorstw zarejestrowanych 
w innym Państwie Członkowskim. Środek ten jest zatem nieproporcjonalny. 
 

Poprawka 39 
art. 19, ustęp 1 

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 – środki 
dotyczące niżej wymienionych obszarów: 

1. W drodze derogacji od art. 16, gdy jest to 
konieczne dla ochrony interesu 
publicznego, Państwo Członkowskie może 
podjąć – w odniesieniu do usługodawcy 
ustanowionego w innym Państwie 
Członkowskim – środki dotyczące niżej 
wymienionych obszarów: 

(a) bezpieczeństwa usług, w tym aspektów 
związanych ze zdrowiem publicznym; 

(a) bezpieczeństwa usług, w tym – choć nie 
wyłącznie - aspektów związanych ze 
zdrowiem publicznym, środowiskiem 
naturalnym, interesami grup wrażliwych 
lub ochroną dziedzictwa kulturowego; 
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(b) wykonywania zawodu w zakresie opieki 
zdrowotnej; 

(b) wykonywania zawodu w zakresie opieki 
zdrowotnej; 
 

(c) ochrony polityki państwa, a w 
szczególności aspektów związanych z 
ochroną nieletnich. 

(c) ochrony polityki państwa, a w 
szczególności – choć nie wyłącznie - 
aspektów związanych z ochroną nieletnich. 

Uzasadnienie 

Państwa Członkowskie powinny mieć prawo do podejmowania działań w tych dziedzinach 
zawsze, gdy w grę wchodzi interes publiczny, a nie tylko „wyjątkowych okolicznościach”. 
Podstawową funkcją rządu jest podejmowanie takich działań i byłoby środkiem krańcowo 
nieproporcjonalnym pozbawianie ich tego prawa, prawa, z którego oczywiście mogą 
korzystać tylko podejmując działania dopuszczalne na mocy Traktatu.. 
 

Poprawka 40 
 art. 20, lit. a) 

(a) obowiązku uzyskania zezwolenia od 
jego władz właściwych lub złożenia 
deklaracji wobec tych władz; 

 

(a) obowiązku uzyskania zezwolenia od jego 
władz właściwych lub złożenia deklaracji 
wobec tych władz w odniesieniu do 
wszelkich kwestii, które zostały już objęte 
równoważnym zezwoleniem wydanym przez 
właściwe władze innego Państwa 
Członkowskiego; 

Uzasadnienie 

O ile obowiązujące przepisy są zgodne z wymaganiami Traktatu i w przypadkach, gdy 
zezwolenie od właściwych władz innego Państwa Członkowskiego jest niekompletne, czego 
dotyczy rozpatrywany przypadek, rzeczą zasadną jest umożliwienie Państwu Członkowskiemu 
przyznania lub odmowy przyznania zezwoleń na działalność gospodarczą na prowadzoną na 
własnym terytorium. 
 

Poprawka 41 
 art. 20, lit. b) 

(b) ograniczeń w zakresie możliwości 
uzyskania odliczeń podatkowych lub 
przyznania pomocy finansowej z uwagi na 
to, że siedziba przedsiębiorstwa 
usługodawcy mieści się w innym Państwie 
Członkowskim lub ze względu na miejsce 
świadczenia usługi; 

(b) ograniczeń w zakresie możliwości 
uzyskania odliczeń podatkowych lub 
przyznania pomocy finansowej z uwagi na 
to, że siedziba przedsiębiorstwa 
usługodawcy mieści się w innym Państwie 
Członkowskim; 
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Uzasadnienie 

Jest rzeczą rozsądną, aby Państwa Członkowskie wykorzystywały możliwość odliczeń 
podatkowych i pomoc finansową w celu zachęcania lub zniechęcania do prowadzenia 
pewnych rodzajów działalności gospodarczej, na przykład na obszarach naturalnych o 
wybitnych walorach estetycznych lub specjalnie cennych z naukowego punktu widzenia, na 
obszarach upośledzonych i tak dalej. Gdy działania takie są zgodne z Traktatem, należy je 
oczywiście uznać za cenne instrumenty realizacji polityki. 
 

Poprawka 42 
art. 23, ustęp 3 

3. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
poziom przejęcia kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym Państwie 
Członkowskim przez ich system 
ubezpieczeń społecznych 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 ich 
system ubezpieczeń społecznych zwracał 
faktyczne koszty opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym Państwie 
Członkowskim do maksymalnej kwoty 
płatnej za podobną opiekę zdrowotną 
świadczoną na ich terytorium. 

Uzasadnienie 

Obecne sformułowanie stwarzałoby możliwość, by pacjent wyjeżdżający do kraju o niskich 
kosztach z kraju o stosunkowo wysokich kosztach osiągał zysk. A przypuszczalnie nie to jest 
intencją Komisji. Takie rozwiązanie zagrażałoby również obarczeniem ciężarem nie do 
udźwignięcia systemów ubezpieczeniowych biedniejszych Państw Członkowskich. 
 

Poprawka 43 
 art. 24, ustęp 1, akapit 2  

Jednakże Państwo Członkowskie 
oddelegowania nie może nakładać na 
usługodawcę lub oddelegowanego 
pracownika – w kwestiach zawartych w art. 
17 punkt 5 – któregokolwiek z 
następujących obowiązków: 

usunięty 

(a) obowiązku uzyskania zezwolenia od 
własnych władz właściwych lub 
zarejestrowania, lub spełnienia 
jakiegokolwiek równoważnego obowiązku; 

 

(b) obowiązku złożenia deklaracji,  innych 
niż deklaracji dotyczących działalności 
określonej w aneksie do dyrektywy 
96/71/WE, który to obowiązek może zostać 
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utrzymany do 31 grudnia 2008 roku; 

(c) obowiązku posiadania przedstawiciela 
na jego terytorium; 

 

(d) obowiązku utrzymywania i 
przechowywania dokumentów dotyczących 
zatrudnienia na jego terytorium lub na 
warunkach mających zastosowanie na jego 
terytorium. 

 

Uzasadnienie 

O ile obowiązujące przepisy są zgodne z wymaganiami Traktatu, rzeczą zasadną jest 
umożliwienie Państwu Członkowskiemu udzielania lub odmowy udzielenia zezwoleń na 
działalność gospodarczą prowadzoną na jego terytorium. Celem jednolitego rynku 
wewnętrznego jest zapobieganie dyskryminacji – w tym przypadku – usługodawców 
zarejestrowanych w dowolnej części Wspólnoty. Środek ten jest nieproporcjonalny w stosunku 
do tego celu. 
 

Poprawka 44 
art. 24, ustęp 2, akapit 2 

W przypadkach określonych w ustępie 1 
Państwo Członkowskie pochodzenia udzieli 
pomocy Państwu Członkowskiemu, do 
którego został oddelegowany pracownik, 
aby zapewnić przestrzeganie warunków 
zatrudnienia i pracy mających zastosowanie 
na mocy dyrektywy 96/71/WE i z własnej 
inicjatywy dostarczy Państwu 
Członkowskiemu będącemu miejscem 
oddelegowania informacje wspomniane w 
pierwszym akapicie, gdy Państwo 
Członkowskie oddelegowania jest świadome 
konkretnych faktów wskazujących na 
potencjalne nieprawidłowości ze strony 
usługodawcy w odniesieniu do warunków 
zatrudnienia i pracy. 

W przypadkach określonych w ustępie 1 
Państwo Członkowskie pochodzenia udzieli 
pomocy Państwu Członkowskiemu, do 
którego został oddelegowany pracownik, 
aby zapewnić przestrzeganie warunków 
zatrudnienia i pracy mających zastosowanie 
na mocy dyrektywy 96/71/WE i z własnej 
inicjatywy dostarczy Państwu 
Członkowskiemu będącemu miejscem 
oddelegowania wszelkie konkretne fakty 
wskazujące na potencjalne nieprawidłowości 
ze strony usługodawcy w odniesieniu do 
warunków zatrudnienia i pracy. 

Uzasadnienie 

O ile obowiązujące przepisy są zgodne z wymaganiami Traktatu, rzeczą zasadną jest 
umożliwienie Państwu Członkowskiemu udzielania lub odmowy udzielenia zezwoleń na 
działalność gospodarczą prowadzoną na jego terytorium. Celem jednolitego rynku 
wewnętrznego jest zapobieganie dyskryminacji – w tym przypadku – usługodawców 
zarejestrowanych w dowolnej części Wspólnoty. Środek ten jest nieproporcjonalny w stosunku 
do tego celu. 
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Poprawka 45 
 art. 26, ustęp 3, akapit 1 lit. a) (nowy) 

 Gdy dana usługa ma być oferowana 
publicznie, Państwa Członkowskie zadbają 
o to, aby informacje zostały przekazane w 
postaci i w języku, które nie wymagają 
wiedzy specjalistycznej na temat 
świadczonej usługi i które są zrozumiałe dla 
każdej osoby umiejącej czytać. 

Uzasadnienie 

Informacja jest bezużyteczna, jeżeli jest niezrozumiała, a konsumenci mają prawo do jasnej 
informacji napisanej słownictwem zrozumiałym dla laika. 
 

Poprawka 46 
art. 28, ustęp 2 lit. a) (nowy) 

 2a. Gdy dana usługa ma być oferowana 
publicznie, Państwo Członkowskie, w 
którym dana usługa ma być świadczona, 
zadba o to, aby informacje przewidziane w 
ustępie 1 zostały przekazane w postaci i w 
języku, które nie wymagają wiedzy 
specjalistycznej na temat świadczonej 
usługi i które są zrozumiałe dla każdej 
osoby umiejącej czytać. 

Uzasadnienie 

Informacja jest bezużyteczna, jeżeli jest niezrozumiała, a konsumenci mają prawo do jasnej 
informacji napisanej słownictwem zrozumiałym dla laika. 
 

Poprawka 47 
art. 29, ustęp 1 

1. Państwa Członkowskie usuną wszystkie 
całkowite zakazy dotyczące komunikatów 
handlowych przekazywanych przez zawody 
regulowane. 

usunięty 
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Uzasadnienie 

Regulacja komunikatów handlowych ze strony niektórych zawodów była od dawna uważana 
przez niektóre Państwa Członkowskie za środek niezbędny sprzyjający ochronie 
konsumentów, a także uczciwości i godności samych tych zawodów. Zakres takiego stanu 
rzeczy w konkretnych Państwach Członkowskich zależy od wielu czynników, w tym od 
pewnych aspektów kultury i tradycji narodowej. Jest rzeczą niewłaściwą, aby Komisja 
próbowała wprowadzić tak szeroką interpretację swoich zadań w zakresie wspierania rynku 
wewnętrznego, która zaczyna ingerować w kwestie pozostające słusznie w wyłącznej 
kompetencji Państw Członkowskich. 
 

Poprawka 48 
 art. 29, ustęp 2 

2. Państwa Członkowskie dopilnują, aby 
komunikaty handlowe przekazywane przez 
zawody regulowane odpowiadały – w 
sposób zgodny ze  specyficznym 
charakterem każdego zawodu – zasadom 
zawodowym, zgodnie z prawem 
wspólnotowym, dotyczącym w 
szczególności niezależności, godności oraz 
uczciwości zawodowej, a także zachowania 
tajemnicy zawodowej, 

2. Państwa Członkowskie dopilnują, aby – 
gdy są dozwolone - komunikaty handlowe 
przekazywane przez zawody regulowane 
odpowiadały – w sposób zgodny ze  
specyficznym charakterem każdego zawodu 
– zasadom zawodowym, zgodnie z prawem 
wspólnotowym, dotyczącym w 
szczególności niezależności, godności oraz 
uczciwości zawodowej, a także zachowania 
tajemnicy zawodowej, 

Uzasadnienie 

Regulacja komunikatów handlowych ze strony niektórych zawodów była od dawna uważana 
przez niektóre Państwa Członkowskie za środek niezbędny sprzyjający ochronie 
konsumentów, a także uczciwości i godności samych tych zawodów. Zakres takiego stanu 
rzeczy w konkretnych Państwach Członkowskich zależy od wielu czynników, w tym od 
pewnych aspektów kultury i tradycji narodowej. Jest rzeczą niewłaściwą, aby Komisja 
próbowała wprowadzić tak szeroką interpretację swoich zadań w zakresie wspierania rynku 
wewnętrznego, która zaczyna ingerować w kwestie pozostające słusznie w wyłącznej 
kompetencji Państw Członkowskich. 
 

Poprawka 49 
art. 31, ustęp 5 lit. a) (nowy) 

 5a. Działania dobrowolne podejmowane 
pod egidą niniejszego artykułu pozostają 
bez żadnego wpływu na prawo Państw 
Członkowskich do ustalania 
obowiązkowych standardów i zasad 
dotyczących usług, w zakresie dozwolonym 
Traktatem i pod warunkiem, że nie mają 
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one charakteru dyskryminującego i są 
proporcjonalne. Takie obowiązkowe 
standardy i zasady mogą obejmować – choć 
nie wyłącznie – obowiązkowe kryteria 
zachowania wysokiej jakości usług i 
wytyczne dotyczące kuracji w odniesieniu 
do usług związanych z ochroną zdrowia 
świadczonych na ich terytorium, 
obowiązkowe kryteria wysokiej jakości 
usług dla opieki domowej nad osobami, 
które z powodu niedołęstwa związanego z 
wiekiem lub innymi przyczynami, albo 
dlatego, że są dziećmi, są niezdolne do 
samodzielnego prowadzenia życia, oraz 
obowiązkowe standardy i zasady chroniące 
interes publiczny lub wspierające cele 
polityki zgodnie z Traktatem. 

Uzasadnienie 

Proponowane procedury dobrowolne są szczególnie nieodpowiednie w przypadku usług w 
zakresie ochrony zdrowia i opieki, i nie należy kwestionować prawa Państw Członkowskich 
do kontrolowania jakości takich usług oferowanych na ich terytorium. W kontekście niniejszej 
dyrektywy oznacza to potrzebę wprowadzenia dodatkowego ustępu, w którym zwraca się na to 
uwagę. Konsekwencją niskiej jakości świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia może  
być cierpienie i śmierć. Ludzie potrzebujący opieki zdrowotnej mogą również znajdować się w 
sytuacji, która nie sprzyja obronie własnych interesów, i brak obowiązkowych kryteriów 
jakościowych może poważnie podważyć zaufanie ludzi do całego systemu ochrony zdrowia. 
 

Poprawka 50 
art. 35, ustęp 6 lit. a) (nowy) 

 6a. Przepisy te mają charakter 
uzupełniający i nie mają wpływu na prawo 
Państwa Członkowskiego do nadzorowania 
i regulowania – w zgodzie z jego 
obowiązkami wynikającymi z Traktatu i 
praw wspólnotowych – świadczenia usług 
na jego terytorium. 

Uzasadnienie 

O ile krajowe przepisy Państwa Członkowskiego, w którym ma być świadczona usługa, są 
zgodne z Traktatem, rzeczą rozsądną jest umożliwienie Państwu Członkowskiemu nakładanie 
warunków na działalność gospodarczą prowadzoną na jego terytorium. Nie można zasadnie 
oczekiwać od władz innego Państwa Członkowskiego, aby zapewniły skuteczny nadzór nad 
usługodawcami, gdy dana usługa jest świadczona w innym Państwie Członkowskim. Zalecana 
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współpraca byłaby, mimo to, w najwyższym stopniu przydatna jako uzupełnienie dla 
skutecznego prawodawstwa i nadzoru. 
 

Poprawka 51 
art. 36, ustęp 1 

1. W odniesieniu do kwestii 
poruszonych w art. 16, gdy 
usługodawca przenosi się do innego 
Państwa Członkowskiego w celu 
świadczenia usługi bez posiadania w 
nim działalności gospodarczej, 
władze właściwe tego Państwa 
Członkowskiego będą uczestniczyć 
w nadzorowaniu usługodawcy 
zgodnie z ustępem 2. 

1. W odniesieniu do kwestii poruszonych w 
art. 16, gdy usługodawca przenosi się do 
innego Państwa Członkowskiego w celu 
świadczenia usługi bez posiadania w nim 
działalności gospodarczej, władze właściwe 
tego Państwa Członkowskiego są 
odpowiedzialne za nadzór nad 
usługodawcą, przy którym to nadzorze 
władze Państwa Członkowskiego 
pochodzenia w pełni współpracują zgodnie 
z ustępem 2. 

Uzasadnienie 

O ile krajowe przepisy Państwa Członkowskiego, w którym ma być świadczona usługa, są 
zgodne z Traktatem, rzeczą rozsądną jest umożliwienie Państwu Członkowskiemu nakładania 
warunków na działalność gospodarczą prowadzoną na jego terytorium. Nie można zasadnie 
oczekiwać od władz innego Państwa Członkowskiego, aby zapewniły skuteczny nadzór nad 
usługodawcami, gdy dana usługa jest świadczona w innym Państwie Członkowskim. Zalecana 
współpraca byłaby mimo to w najwyższym stopniu przydatna jako uzupełnienie dla 
skutecznego prawodawstwa i nadzoru. 
 

Poprawka 52 
art. 36, ustęp 2, akapit 1 

2. Na wniosek Państwa Członkowskiego 
pochodzenia właściwe władze określone w 
ustępie 1 przeprowadzą wszelkie kontrole, 
inspekcje i dochodzenia niezbędne do 
zapewnienia skutecznego nadzoru przez 
Państwo Członkowskie pochodzenia. 
Wykonując te zadania właściwe władze 
podejmą działania w zakresie dopuszczonym 
przez uprawnienia nadane im w ich Państwie 
Członkowskim 

 

2. Właściwe władze określone w ustępie 1 
przeprowadzą wszelkie kontrole, inspekcje i 
dochodzenia niezbędne do zapewnienia 
skutecznego nadzoru. Wykonując te zadania 
właściwe władze podejmą działania w 
zakresie dopuszczonym przez uprawnienia 
nadane im w ich Państwie Członkowskim. 

Uzasadnienie 

O ile krajowe przepisy Państwa Członkowskiego, w którym ma być świadczona usługa, są 
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zgodne z Traktatem, rzeczą rozsądną jest umożliwienie Państwu Członkowskiemu nakładanie 
warunków na działalność gospodarczą prowadzoną na jego terytorium. Nie można zasadnie 
oczekiwać od władz innego Państwa Członkowskiego, aby zapewniły skuteczny nadzór nad 
usługodawcami, gdy dana usługa jest świadczona w innym Państwie Członkowskim. Zasada 
kraju pochodzenia jest zarówno nieproporcjonalna, jak i niewykonalna, i może jedynie 
prowadzić do podważania rozsądnych i proporcjonalnych wymagań prawnych, których celem 
jest ochrona interesu publicznego. 
 

Poprawka 53 
 art. 36, ustęp 2, lit. a) 

(a) polegają wyłącznie na stwierdzeniu 
faktów i nie pociągają za sobą żadnych 
innych działań wobec usługodawcy, z 
zastrzeżeniem możliwości zastosowania 
derogacji indywidualnych przewidzianych 
w art. 19; 

usunięty 

Uzasadnienie 

O ile krajowe przepisy Państwa Członkowskiego, w którym ma być świadczona usługa, są 
zgodne z Traktatem, rzeczą rozsądną jest umożliwienie Państwu Członkowskiemu nakładanie 
warunków na działalność gospodarczą prowadzoną na jego terytorium. Nie można zasadnie 
oczekiwać od władz innego Państwa Członkowskiego, aby zapewniły skuteczny nadzór nad 
usługodawcami, gdy dana usługa jest świadczona w innym Państwie Członkowskim. Zasada 
kraju pochodzenia jest zarówno nieproporcjonalna, jak i niewykonalna, i może jedynie 
prowadzić do podważania rozsądnych i proporcjonalnych wymagań prawnych, których celem 
jest ochrona interesu publicznego. 
 

Poprawka 54 
art. 37, ustęp 1 

1.  W przypadkach, w których Państwo 
Członkowskie zamierza podjąć działanie 
zgodne z art. 19, procedura określona w 
ustępach 2 do 6 tego artykułu będzie miała 
zastosowanie, bez uszczerbku dla 
postępowania sądowego 

1. W przypadkach, w których Państwo 
Członkowskie zamierza podjąć działanie 
zgodne z art. 19, procedura określona w 
ustępach 2 do 6 tego artykułu będzie miała 
zastosowanie, bez uszczerbku dla prawa 
takiego Państwa Członkowskiego do 
podjęcia działań bezpośrednio przeciwko 
usługodawcy ani też dla postępowania 
sądowego. 

Uzasadnienie 

Nie można zasadnie oczekiwać od władz innego Państwa Członkowskiego, aby zapewniły 
skuteczny nadzór nad usługodawcami, gdy dana usługa jest świadczona w innym Państwie 
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Członkowskim. Zasada kraju pochodzenia jest zarówno nieproporcjonalna, jak i 
niewykonalna, i może jedynie prowadzić do podważania rozsądnych i proporcjonalnych 
wymagań prawnych, których celem jest ochrona zdrowia publicznego, środowiska 
naturalnego i innych kluczowych elementów interesu publicznego. 
 

Poprawka 55 
art. 39, ustęp 4 lit. a) (nowy) 

 4a. Takie kodeksy postępowania są bez 
uszczerbku dla istniejących wymagań 
prawnych obowiązujących usługodawców 
w Państwie Członkowskim pod warunkiem, 
że takie wymagania pozostają w zgodzie z 
obowiązkami Państwa Członkowskiego 
wynikającymi z Traktatu i obowiązującego 
prawa wspólnotowego. 

Uzasadnienie 

Zawodowe Kodeksy postępowania stanowią pożyteczne dodatki do regulacji prawnych i 
nadzoru, ale nigdy nie mogą ich zastąpić. 
 

Poprawka 56 
 art. 40, ustęp 1, lit. b) 

(b) działalności hazardowej obejmującej 
zakłady o stawki o wartości pieniężnej w 
grach losowych, w tym loterii i zakładów, w 
świetle raportu Komisji oraz szerokiej 
konsultacji zainteresowanych stron; 

usunięty 

Uzasadnienie 

Z hazardem z definicji wiążą się kwestie zdrowia publicznego, porządku i moralności 
publicznej, a zatem sytuuje się on – z wyjątkiem obowiązków nałożonych na taką działalność 
na mocy art. 152 Traktatu – całkowicie poza kompetencjami instytucji Wspólnoty i jego 
regulację należy pozostawić uznaniu Państw Członkowskich. Niewłaściwe jest zatem 
podawanie hazardu jako przykładu w niniejszym artykule.. 
 


