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RÖVID INDOKOLÁS

Az európai szolgáltatási e-kártyára irányuló javaslatok célja annak megkönnyítése a 
szolgáltatók számára, hogy ideiglenesen határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtsanak az 
Unión belül, és üzleti tevékenységüket kiterjesszék, például azáltal, hogy egy másik 
tagállamban fióktelepet hoznak létre. A javaslatok a következő részekből állnak: egy rendelet, 
amely szabályozza a szolgáltatási kártya tartalmát, illetve egy irányelv, amely a szolgáltatási 
kártya eljárásaira és hatásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

Az előadó egyetért azzal, hogy ösztönözni kell a szolgáltatási ágazat fejlesztését, és jobban ki 
kell használni a szolgáltatások egységes piacában rejlő lehetőségeket. Elengedhetetlen 
azonban, hogy a szolgáltatások szabad mozgásának megkönnyítésére irányuló intézkedések 
együtt járjanak a magas szintű normák fogyasztók és munkavállalók számára való 
fenntartásával, illetve a tisztességes verseny vállalkozások számára való biztosításával.

A Bizottság azt állítja, hogy javaslata hozzáadott értékkel bír, azonban a javaslatot és a hozzá 
kapcsolódó hatásvizsgálatot számos bírálat érte. Különböző szervezetek, többek között a 
javaslatok által leginkább érintett ágazatok munkaadói és szakszervezetei komolyan 
megkérdőjelezik a javaslatok állítólagos hozzáadott értékét. Felmerültek továbbá aggodalmak, 
hogy a szolgáltatási e-kártya megkönnyítheti a hamis önfoglalkoztatást, a be nem jelentett 
munkavégzést és a hamis kiküldetést. 

Az európai szolgáltatási e-kártya célja, hogy gyakorlati megoldásokat kínáljon a határokon 
átnyúló biztosítási fedezet megszerzésére. Mivel a határokon átnyúló biztosítások 
rendelkezésre állnak és ezeket a biztosítók Európa-szerte kínálják, úgy tűnik, hogy a 
javaslatok olyan problémákra próbálnak válaszolni, amelyeket nem helyesen azonosítottak. A 
Bizottság szerint a biztosítási szerződésekre vonatkozó rendelkezések már a meglévő 
gyakorlatokra támaszkodnak, miközben egyszerűsítik és összehangolják a biztosítási 
fedezetet. Ugyanakkor aggodalmak merültek fel a biztosítási ágazatban is, hogy a 
javaslatokból nem származna előnye sem az ágazatnak, sem az ügyfeleknek, hanem inkább 
további költségekkel és terhekkel növelnék a már meglévő biztosítási fedezetet. Ezért a 
biztosítási ágazat számára biztosított hasznosság és az e-kártya használóinak védelme nagyon 
korlátozottnak tűnik.

Nyilvánvaló, hogy a Bizottság javaslatai számos fontos kérdést vetnek fel. Például, ha 
beérkezik egy szolgáltatási e-kártya iránti kérelem, és a fogadó tagállam nem reagál, az e-
kártyát akkor is kibocsátják anélkül, hogy a fogadó tagállam ellenőrző intézkedéseket hajtana 
végre. Ezt követően a kibocsátott e-kártyát a fogadó tagállamnak el kell ismernie, amely nem 
róhat további nemzeti követelményeket az e-kártya birtokosára. A hallgatólagos jóváhagyási 
mechanizmus aggodalomra ad okot. A visszaélések elkerülése érdekében elengedhetetlen, 
hogy a szolgáltatási e-kártya iránti valamennyi kérelmet a fogadó tagállam ténylegesen 
ellenőrizze, mielőtt az e-kártya hivatalosan kibocsátják. Ezt ésszerű határidőn belül kell 
megtenni. A kérelmek és a határozatok felülvizsgálatára javasolt határidők komoly kétségeket 
okoznak a tagállamok gyakorlati képességével és kapacitásával kapcsolatban, hogy ilyen 
rövid határidőkön belül képesek-e ténylegesen megvizsgálni az e-kártya iránti kérelmeket.

Ráadásul az e-kártya határozatlan időtartamú érvényessége is problémát jelent. Nyilvánvaló, 
hogy a benyújtott információk gyorsan elavulhatnak. A javaslatokból még nem világos, hogy 
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milyen lehetőségei vannak a fogadó tagállamnak az e-kártya kibocsátása utáni újbóli 
vizsgálatra, utólagos ellenőrzésre és az előírások érvényesítésére, például annak biztosítása 
érdekében, hogy a vállalkozás az adóját és társadalombiztosítási járulékait fizesse. 

A javaslat korlátozza a fogadó tagállamot abban is, hogy ellenőrizze azokat a vállalkozásokat, 
amelyek az irányelv 13. cikkében előírt lehetőséget kívánják használni egy másik tagállamban 
való másodlagos letelepedés tekintetében. Ez súlyos következményekkel járhat, és ellentétes 
az elvvel, amely szerint a vállalkozásnak a letelepedés után teljes mértékben a fogadó ország 
szabályai és felügyelete hatálya alá kell tartoznia. Ez megkönnyítené a csalárd gyakorlatokat 
és a postafiókcégek létezését, lehetővé téve az adókikerülést, mivel a fogadó tagállam 
ellenőrzésre irányuló intézkedései az e-kártya kibocsátása után korlátozottak.

Ezenkívül a Bizottság javaslatai nagyon összetettek, és kulcsfontosságú kérdésekben számos 
kétértelműséget tartalmaznak, amelyet a végrehajtási és a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok jelentős száma súlyosbít, ami megakadályozza, hogy teljes képet alkothassunk arról, 
hogy a szolgáltatási e-kártya valójában hogyan fog működni a gyakorlatban. 

Mindebből azt a következtetést lehet levonni, hogy nagyon indokolt megkérdőjelezni, hogy a 
Bizottság javaslata ténylegesen érzékelhető előnyhöz vezet-e, vagy csupán olyan komplex 
adminisztratív struktúrák bevezetése, amelyekre valójában nagyon keveseknek van szükségük 
és kevesen alkalmaznák a gyakorlatban. 

Figyelembe véve, hogy fennáll a veszélye annak, hogy javaslat a jelenlegi formájában nem 
megerősíti, hanem inkább veszélyezteti a belső piac szociális dimenzióját és a 
társadalombiztosítási csalások elleni küzdelmet, az előadó úgy véli, hogy a javaslatok 
módosítása, és valamennyi hiányosságuk megoldására tett kísérlet helyett célszerű teljesen 
elutasítani azokat. Ez például lehetővé tenné a Bizottság számára, hogy részletesebb értékelést 
nyújtson a szolgáltatási e-kártya előnyeiről, figyelembe véve az ezen a területen már meglévő 
eszközök teljes spektrumát is, mivel ez nem szerepel egyértelműen a Bizottság kezdeti 
hatásvizsgálatában.

******

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának elutasítását.
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