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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosków dotyczących europejskiej e-karty usług jest ułatwienie usługodawcom 
tymczasowego świadczenia usług transgranicznych w UE oraz rozszerzania działalności, na 
przykład przez utworzenie oddziału w innym państwie członkowskim. Wnioski obejmują 
rozporządzenie regulujące zawartość karty usług i dyrektywę określającą przepisy dotyczące 
jej procedur i skutków.

Sprawozdawca zgadza się, że należy pobudzać rozwój gospodarki usługowej i lepiej 
wykorzystać potencjał jednolitego rynku usług. Jednak istotne jest przy tym, by wszelkie 
środki zmierzające do ułatwienia swobodnego przepływu usług szły w parze z utrzymaniem 
wysokich norm dla konsumentów i pracowników, jak również zapewnieniem uczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami.

Komisja twierdzi, że jej propozycja zapewnia wartość dodaną mimo wielu głosów 
krytykujących wnioski i towarzyszącą im ocenę skutków. Różne organizacje, w tym 
pracodawcy i związki zawodowe z sektorów, na które wnioski będą miały szczególny wpływ, 
wyrażają poważne wątpliwości co do ich deklarowanej wartości dodanej. Pojawiają się 
również obawy, że skutkiem wprowadzenia e-karty usług może być ułatwienie fikcyjnego 
samozatrudnienia, pracy nierejestrowanej i fikcyjnego delegowania. 

Europejska e-karta usług ma też zapewnić praktyczne rozwiązania w zakresie uzyskiwania 
transgranicznej ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia transgraniczne są dostępne i 
oferowane przez zakłady ubezpieczeń w całej Europie, w związku z czym wydaje się, że 
wnioski są próbą zareagowania na problemy, których nie określono w prawidłowy sposób. 
Według Komisji przepisy dotyczące polis ubezpieczeniowych bazują na już istniejących 
praktykach, a jednocześnie upraszczają i ujednolicają zakres ubezpieczenia. Jednak również 
sektor ubezpieczeń wyraża obawy, że wnioski nie będą korzystne ani dla sektora, ani dla 
klientów, lecz zwiększą koszty i obciążenia związane z już istniejącą ochroną 
ubezpieczeniową. Korzyści dla sektora ubezpieczeń i ochrona użytkowników e-karty wydają 
się zatem bardzo ograniczone.

Oczywiste jest, że wnioski Komisji dotyczą szeregu ważnych kwestii. Na przykład jeżeli 
złożony zostanie wniosek o wydanie europejskiej e-karty usług, a przyjmujące państwo 
członkowskie nie zareaguje, e-karta i tak zostanie wydana, bez możliwości wdrożenia 
jakichkolwiek środków kontroli przez przyjmujące państwo członkowskie. Następnie 
przyjmujące państwo członkowskie musi uznać wydaną e-kartę i nie może nakładać na jej 
posiadacza dodatkowych wymogów krajowych. Mechanizm dorozumianej zgody budzi 
zaniepokojenie. W celu uniknięcia wszelkiego rodzaju nadużyć niezwykle ważne jest, by 
wszystkie wnioski o wydanie europejskiej e-karty usług były efektywnie kontrolowane przez 
przyjmujące państwo członkowskie przed formalnym wydaniem e-karty. Powinno to 
następować w rozsądnym terminie. Proponowane ramy czasowe rozpatrywania wniosków i 
podejmowania decyzji budzą poważne wątpliwości co do praktycznych możliwości i 
zdolności państw członkowskich do skutecznego analizowania wniosków o wydanie e-karty 
w tak krótkich terminach.

Problematyczna jest także bezterminowa ważność e-karty. Jest oczywiste, że przekazane 
informacje mogą szybko stracić aktualność. Z wniosków nie wynika też jasno, jakie 
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możliwości ma państwo przyjmujące w zakresie ponownego sprawdzania, kontroli a 
posteriori i egzekwowania po wydaniu e-karty w celu zagwarantowania, że przedsiębiorstwo 
będzie płaciło na przykład podatki i składki na ubezpieczenie społeczne. 

Ponadto wydaje się, że wniosek nakłada na przyjmujące państwo członkowskie ograniczenia 
w zakresie kontroli przedsiębiorstw, które chcą skorzystać z przewidzianej w art. 13 
dyrektywy możliwości utworzenia przedsiębiorstwa dodatkowego w innym państwie 
członkowskim. Mogłoby to mieć poważne skutki i naruszać zasadę, zgodnie z którą po 
rozpoczęciu działalności przedsiębiorstwo musi w pełni podlegać przepisom i nadzorowi 
państwa przyjmującego. Mogłoby to ułatwić nadużycia i tworzenie firm przykrywek i tym 
samym umożliwić praktyki unikania opodatkowania, ponieważ wydaje się, że po wydaniu e-
karty środki kontroli przyjmującego państwa członkowskiego ulegają ograniczeniu.

Ponadto wnioski Komisji są bardzo złożone i zawierają szereg niejasności w kluczowych 
kwestiach, co dodatkowo utrudnia duża liczba aktów wykonawczych i delegowanych. 
Uniemożliwia to uzyskanie pełnego obrazu, jak e-karta usług będzie faktycznie działała w 
praktyce. 

Wszystko to prowadzi do wniosku, że jak najbardziej uzasadnione jest wyrażenie 
wątpliwości, czy wniosek Komisji rzeczywiście przyniesie jakiekolwiek znaczące korzyści, 
czy też jest to li tylko wprowadzanie złożonych struktur administracyjnych, które w 
rzeczywistości są potrzebne nielicznym podmiotom i rzadko będą stosowane w praktyce. 

Biorąc pod uwagę realne ryzyko, że w swej obecnej formie propozycja nie wzmocni 
społecznego wymiaru rynku wewnętrznego i zwalczania nadużyć społecznych, lecz raczej 
może im zaszkodzić, sprawozdawca jest zdania, że zamiast zmieniać wnioski i próbować 
usunąć wszystkie braki, należy je w całości odrzucić. Dzięki temu Komisja zyska na przykład 
możliwość przedstawienia lepiej opracowanej oceny korzyści e-karty usług, a także 
uwzględnienia pełnego zakresu instrumentów już istniejących w tej dziedzinie, czego nie 
uczyniła wyraźnie we wstępnej ocenie skutków.

******

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie odrzucenia wniosku 
Komisji.
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