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KORT BEGRUNDELSE

Forslagene om et europæisk e-tjenesteydelseskort har til formål at gøre det lettere for 
tjenesteydere midlertidigt at levere tjenesteydelser på tværs af grænserne inden for EU og 
udvide deres virksomhed, f.eks. ved at oprette en filial i en anden medlemsstat. Forslagene 
består af en forordning, som regulerer indholdet af tjenesteydelseskortet, og et direktiv, der 
indeholder bestemmelser om procedurer og virkningerne af tjenesteydelseskortet.

Ordføreren er enig i, at der er behov for at stimulere udviklingen af tjenesteydelsesøkonomien 
og sikre en bedre udnyttelse af potentialet i det indre marked for tjenesteydelser. Det er dog 
vigtigt, at alle foranstaltninger, der tager sigte på at lette den frie udveksling af tjenesteydelser 
går hånd i hånd med opretholdelse af høje standarder for forbrugere og arbejdstagere og sikrer 
samtidig fair konkurrence for virksomhederne.

Kommissionen hævder, at der er en merværdi forbundet med forslaget, men der er megen 
kritik af det og den ledsagende konsekvensanalyse. Forskellige organisationer, herunder 
arbejdsgivere og fagforeninger fra de sektorer, som er mest berørt af forslagene, sår alvorlig 
tvivl om forslagenes påståede merværdi. Der er også bekymringer om, at e-
tjenesteydelseskortet kunne have den virkning at lette proformaselvstændighed, sort arbejde 
og falsk udstationering. 

Det europæiske e-tjenesteydelseskort sigter desuden mod at tilbyde praktiske løsninger på 
grænseoverskridende forsikringsdækning. Da grænseoverskridende forsikring er tilgængelig 
og udbydes af forsikringsselskaber i hele Europa, forekommer det, at forslagene skal forsøge 
at løse problemer, der ikke er blevet korrekt identificeret. I følge Kommissionen hviler 
bestemmelserne om forsikringspolicer på eksisterende praksis, samtidig med at de forenkler 
og harmoniserer forsikringsdækningen. Der er imidlertid også bekymringer i 
forsikringssektoren om, at forslagene hverken vil gavne sektoren eller kunderne, men snarere 
øge omkostningerne og byrden ved den allerede eksisterende forsikringsdækning. Nytten for 
forsikringssektoren og beskyttelsen af brugerne af e-kortet forekommer derfor at være meget 
begrænset.

Det er klart, at Kommissionens forslag rejser en række vigtige spørgsmål. For eksempel, når 
der foreligger en ansøgning om et e-tjenesteydelseskort, og værtsmedlemsstaten, som 
ansøgningen vedrører, ikke reagerer, udstedes e-kortet alligevel uden nogen kontrol, der 
håndhæves af værtsmedlemsstaten. Det udstedte e-tjenesteydelseskort skal derefter 
anerkendes af værtsmedlemsstaten, der ikke kan pålægge e-kortindehaveren yderligere 
nationale krav. Den stiltiende godkendelsesmekanisme er betænkelig. For at undgå enhver 
form for misbrug, er det afgørende, at alle ansøgninger om et e-kort effektivt kontrolleres af 
værtsmedlemsstaten, inden e-kortet formelt udstedes. Dette bør også ske inden for en rimelig 
tidsramme. De foreslåede tidsfrister for at gennemgå ansøgningerne og træffe afgørelser kan 
give anledning til alvorlig tvivl om medlemsstaternes praktiske evne og kapacitet til effektivt 
at behandle ansøgninger om e-kortet inden for så korte frister.

Desuden er den tidsubegrænsede varighed af e-kortet problematisk. Det er klart, at oprindeligt 
fremlagte oplysninger hurtigt kan blive forældede. Det fremgår heller ikke klart af forslagene, 
hvilke muligheder værtslandet har for fornyet gennemgang, efterkontrol og håndhævelse, 
efter at kortet er blevet udstedt, med henblik på at sikre at virksomheden f.eks. betaler sine 
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skatter og socialsikringsbidrag. 

Forslaget synes også at skabe begrænsninger for værtsmedlemsstaten til at kontrollere 
virksomheder, der ønsker at udnytte den mulighed, der gives i direktivets artikel 13, om et 
sekundært forretningssted i en anden medlemsstat. Dette kunne få alvorlige konsekvenser og 
gå imod princippet om, at en virksomhed skal være fuldt ud omfattet af regler og tilsyn i 
værtslandet efter etableringen. Dette kunne lette svigagtig praksis og postkasseselskaber og 
give mulighed for metoder til skatteundgåelse, eftersom værtsmedlemsstatens 
kontrolforanstaltninger synes at være begrænsede, efter at e-kortet er udstedt.

Desuden er Kommissionens forslag meget komplekse og indeholder en række tvetydigheder 
om centrale spørgsmål, hvilket forværres af det store antal gennemførelsesretsakter og 
delegerede retsakter, som forhindrer et helhedsbillede af, hvordan e-kortet faktisk vil fungere i 
praksis. 

Alt dette fører til den konklusion, at det er meget berettiget at stille spørgsmålstegn ved, om 
Kommissionens forslag reelt giver nogen mærkbar fordel, eller om det blot er en indførelse af 
komplekse administrative strukturer, som faktisk kun få har bedt om og vil bruge i praksis. 

I betragtning af, at der er en risiko for, at de nuværende forslag ikke styrker, men snarere 
skaber risikoen for at underminere, det indre markeds sociale dimension og bekæmpelsen af 
social svig, er ordføreren af den opfattelse, at det i stedet for at ændre forslagene og forsøge 
afhjælpe eventuelle mangler heri er bedre helt at forkaste forslagene. Det ville f.eks. give 
Kommissionen mulighed for at udarbejde en mere uddybet vurdering af fordelene ved e-
tjenesteydelseskort under hensyntagen til det fulde spektrum af instrumenter, der allerede 
findes på dette område, da dette ikke klart er indeholdt i Kommissionens oprindelige 
konsekvensanalyse.

******

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at foreslå forkastelse af 
Kommissionens forslag.
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