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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Przedstawiony wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wprowadzenia europejskiej e-

karty usług oraz powiązanych mechanizmów administracyjnych ma na celu ułatwienie handlu 

usługami na jednolitym rynku europejskim. Stanowi on część pakietu obejmującego również 

wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty 

usług. Celem jest zmniejszenie barier administracyjnych dla podmiotów świadczących usługi 

transgraniczne. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje zamiar 

Komisji dotyczący usunięcia biurokratycznych przeszkód na rynku wewnętrznym. Uważa ona 

jednak, że należy raz jeszcze zbadać, czy omawiany wniosek rzeczywiście spełnia założone 

cele i czy zawiera wartość dodaną, w związku z czym proponuje, aby ponownie 

przeanalizować go w świetle rzeczywistych celów realizowanych przez Komisję.  

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zastanawia się, jakie dodatkowe korzyści może 

przynieść kolejny instrument legislacyjny w tej dziedzinie w porównaniu z instrumentami już 

stosowanymi bądź planowanymi (delegowanie pracowników, pojedyncze punkty kontaktowe, 

europejska legitymacja zawodowa, SOLVIT, narzędzie informacyjne dotyczące jednolitego 

rynku, jednolity portal cyfrowy). W szczególności pojawia się pytanie, czy nie lepiej byłoby 

zaktualizować istniejące ramy prawne zamiast komplikować je poprzez tworzenie nowych 

struktur. Przykładowo europejska legitymacja zawodowa oraz pojedyncze punkty kontaktowe 

mogą, zgodnie z obecnymi przepisami, służyć celowi, jaki Komisja przypisuje europejskiej e-

karcie usług i organom koordynującym (zob. odpowiednio art. 4a i nast. dyrektywy 

2005/36/WE oraz art. 6 dyrektywy 2006/123/WE). Konkretnie rzecz ujmując, istnieje obawa, 

że podwójny system stworzyłby szare strefy, które mogą spowodować jeszcze większą 

niepewność dla przedsiębiorstw.  

Wielu przedstawicieli sektora obawia się, że proponowane rozporządzenie nie dość, że nie 

zmniejszy przeszkód dla przedsiębiorstw, to może nawet stworzyć dodatkowe trudności. 

Wydaje się, że europejska e-karta usług nie likwiduje trudności napotykanych przez 

przedsiębiorstwa uczestniczące w transgranicznych systemach ubezpieczeń. W wielu krajach 

podmioty oferujące obywatelom usługi specjalistyczne mają obowiązek posiadać 

ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej. Po transpozycji dyrektywy 2005/36/WE w 

sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych zasadniczo wszystkie państwa członkowskie 

wymagają – przynajmniej w przypadku niektórych zawodów – złożenia uprzedniego 

pisemnego oświadczenia obejmującego informacje o posiadanym ubezpieczeniu lub innych 

środkach indywidualnego lub zbiorowego zabezpieczenia w odniesieniu do 

odpowiedzialności zawodowej. Problem polega na tym, że usługodawcom lub specjalistom 

prowadzącym działalność transgraniczną niezwykle trudno jest uzyskać takie ubezpieczenie. 

Ponadto sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ma wątpliwości, czy wniosek Komisji 

wprowadza wystarczająco wysoki poziom kontroli wniosków o wydanie europejskiej e-karty 

usług. Niejasne przepisy dotyczące ustalania wymogów zawodowych oraz krótkie terminy 

weryfikacji sprawiają, że trudno jest przeprowadzić dokładną analizę dokumentów złożonych 

w ramach wniosku. Mogłoby to zwiększyć ryzyko pojawienia się fałszywych tożsamości, a 

tym samym utrudniać przestrzeganie standardów jakości i wydajności oraz egzekwowanie 

obowiązującego prawa. 

Również jakość legislacyjna wniosku Komisji wydaje się wątpliwa. Powstałe ramy prawne 

będą składać się z rozporządzenia, dyrektywy oraz kilku opartych na nich aktów 
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wykonawczych i delegowanych. Sam wniosek dotyczący rozporządzenia przewiduje dziesięć 

uprawnień do przyjęcia aktów wykonawczych i dwa uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych. Nie ułatwia to zrozumienia rzeczywistych skutków tego tekstu i stoi w 

sprzeczności z charakterystyczną cechą rozporządzenia, tj. jego bezpośrednim zastosowaniem 

w krajowych porządkach prawnych, a także z programem Komisji w zakresie lepszego 

stanowienia prawa.  

Podsumowując, zamiast wprowadzać nowe rozporządzenie i nową dyrektywę (oraz 

uzupełniającego je zestawu aktów delegowanych i wykonawczych), Komisja mogłaby w 

stosownych przypadkach zbadać możliwość wprowadzenia zmian do obowiązującego 

dorobku prawnego UE, np. do dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych i/lub aktów delegowanych i wykonawczych przyjętych na podstawie tej 

dyrektywy tak, aby obejmowały zawody przewidziane obecnie we wnioskach dotyczących 

europejskiej e-karty usług. Komisja mogłaby spróbować osiągnąć ten sam skutek, jeżeli 

chodzi o ułatwianie transgranicznego świadczenia usług, w mniej uciążliwy sposób.  

W związku z powyższym sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje odrzucenie 

wniosku Komisji, wzywając jednocześnie Komisję do zaproponowania rozwiązania, które 

lepiej zaradzi problemom, z którymi na co dzień zmagają się usługodawcy. W tym kontekście 

sprawozdawczyni zwraca się również do Komisji, by w pełni uwzględniła opinię 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, w której poruszono podobne kwestie. 

****** 

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie odrzucenia wniosku Komisji. 
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