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Swoboda 
przedsiębiorczości

Podejmowanie i wykonywanie działalności 
gospodarczej na własny rachunek, 

Zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami, 

Na warunkach państwa przyjmującego przewidzianych 
dla własnych obywateli



Pierwotna
Obejmuje transgraniczne przeniesienie 
przedsiębiorstwa - podjęcie nowej działalności w innym 
PC (rezygnacja w kraju macierzystym). 

Prawo właściwe? 

Orzeczenie Uberseering - zdolność sądowa 

Orzeczenie Cortesio - państwo utworzenia może nie 
zgodzić się nazmianę siedziby bez zmiany statusu



Wtórna

Zakaz ograniczeń w tworzeniu agencji, oddziałów i filii 

Z pierwotnej swobody można korzystać bez względu 
na miejsce siedziby (wystarczy przypisanie- wtórna - 
tylko z innego PC



Wyłączenia

51 - wykonywanie władzy publicznej (adwokat 
Reyners, biegły rewident, badania techniczne 
pojazdów - ale już notariusz nie) 

Parlament i Rada mogą wyłączyć niektóre rodzaje 
działalności (0)



Delimitacja

swoboda przepływu osób - niesamodzielna 
(przedsiębiorczość na własny rachunek) 

swoboda przepływu usług - przejściowy charakter 
(Gebhard) 

swoboda przepływu kapitału - współzależność



Zakres podmiotowy
siedziba/zarząd/główne przedsiębiorstwo wewnątrz UE 

os. fizyczne 

spółki krajowe (dostateczne wyodrębnienie 
organizacyjne) 

unijne: Europejskie Zgrupowanie Interesó∑ 
Gospodarczych, Spółka Europejska, Spółdzielnia 
Europejska



Ograniczenia

Szeroki zakaz (nawet małoznaczące, o ograniczonym 
zakresie) 

Dyskryminujące czy nie (znajomość języka, wymóg 
kwalifikacji) - mogą być uzasadniane  

Kryterium źródła pochodzenia



Uzasadnienie ograniczenia

ciężar dowodu  

względy porządku, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego - 
rzeczywiste, bezpośrednie, poważne zagrożenie 

wymogi konieczne w interesie ogólnym (Gebhard - niedyskrym., 
dla dobra ogólnego, adekwatne do celu, konieczne) 

konieczność zapobieżenia nadużyciu swobody i obejściu prawa



Swoboda świadczenia usług

Oparta na elemencie przedmiotowym - dostępności 
rynkowej usług - a nie na podmiotowym 

usługa - świadczenie wykonywane zwykle za 
wynagrodzeniem, w zakresie, w jakim nie są 
uregulowane przepisami o przepływie towarów, osób i 
kapitału (charakter subsydiarny)



Oparta na

zasadzie wzajemnego uznania 

zakazie dyskryminacji 

możliwości ograniczenia tylko dla ochrony 
nadrzędnego interesu publicznego (wymogów 
koniecznych) o charakterze neekonomicznym



Zakres podmiotowy

obywatele państw członkowskich (innego państwa niż 
kraj odbierającego świadczenie) 

na treść swobody mogą powoływać się także odbiorcy 
(TSUE)



Usługa

niematerialny charakter świadczenia - Cowan w metrze 

transgraniczność - tzw. łącznik europejski 

ograniczenie czasowe (Gebhard - regularność, 
powtarzalność i ciągłość) 

odpłatny charakter - Grogan



Ograniczenia

co do zasady zakazane 

zakaz ograniczeń dyskryminujących oraz 
uniemożliwiających świadczenie usług lub czyniących 
je mniej atrakcyjnym  

Traktatowe wyjątki: władza publiczna oraz 
bezpieczeństwo, porządek i zdrowie publiczne



Dyrektywa 2006/123 o usługach 
na rynku wewnętrznym

upadła tzw. koncepcja państwa pochodzenia 

dot. całego EOG (obywatele państw trzecich nie są 
beneficjentami) 

obejmuje: swobodę przedsiębiorczości, przepływu 
usług i współpracy adm. właściwych organów 

wymogi dot. ograniczeń jak w Dassonville



Dyrektywa: obowiązki dot. 
usługodawców
dokument potw. obywatelstwo 

potwierdzenie kwalifikacji 

potw. prowadzenia działalności (min. 2 lata) 

wyjątek - zawody regulowane dot. zdrowia i 
bezpieczeństwa 

ośw. o niekaralności i ubezpieczeniu



Swoboda przepływu 
kapitału i płatności

w pełni od 1.01.1994 (Maastricht) 

dopuszczalne ograniczenia (65): prawo podatkowe, 
zapobiegania naruszeniom prawa, nadzór nad rynkiem 
finansowym lub inne względy  związane z porządkiem 
lub bezpieczeństwem publicznym



Przepływ kapitału

Jednostronne przeniesienie wartości majątkowych w 
formie pieniężnej (np. środków platniczych, papierów 
wartościowych) lub rzeczowej (udziały w spółce, 
nieruchomości w celu inwestycyjnym, między co 
najmniej 2 PC lub między PC a państwem trzecim



Katalog przepływów kapitału

inwestycje bezpośrednie, np. nabycie przedsiębiorstwa 

nieruchomości 

papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa i inne 
instrumenty rynku finansowego 

kredyty i pożyczki, poręczenia i gwarancje, 

przepływ osobisty, fizyczny i inne



Przepływ płatności

rozróżniany, bo zliberalizowany dużo wcześniej 

charakter akcesoryjny 

Polega na transferze środków pieniężnych 
związanym z realizacją świadczenia wzajemnego 
w ramach transakcji podstawowej (związanej z 
inną swobodą)



Rozróżnienie - Luisi i 
Carbone



Rozróżnienie z towarami - 
Regina vs Thompson



Przepływ kapitału a usługi 
finansowe - Fidium-Finanz



Złota akcja


