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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Namen predlogov za evropsko storitveno e-izkaznico je ponudnikom storitev olajšati začasno 

opravljanje čezmejnih storitev v EU in razširitev njihovega poslovanja, na primer z 

ustanovitvijo podružnice v drugi državi članici. Predlog je sestavljen iz uredbe, ki ureja 

vsebino storitvene kartice, in direktive, ki vsebuje določbe o postopkih in učinkih te kartice. 

 

Pripravljavec mnenja se strinja, da je treba spodbuditi razvoj storitvenega gospodarstva in 

bolje izkoristiti potencial enotnega trga za storitve. Vendar je bistveno, da vse ukrepe, ki so 

namenjeni olajšanju prostega pretoka storitev, spremljajo visoki standardi za potrošnike in 

delavce, zagotoviti pa je treba tudi pošteno konkurenco za podjetja. 

 

Komisija trdi, da ima njen predlog dodano vrednost, vendar se je proti njemu in spremljajoči 

oceni učinka zvrstilo veliko kritik. Razne organizacije, vključno z delodajalci in sindikati iz 

sektorjev, na katere se predlog večinoma nanaša, resno dvomijo o dodani vrednosti, ki naj bi 

jo prinašala predloga. Obstajajo tudi pomisleki, da utegne storitvena e-izkaznica spodbuditi 

navidezno samozaposlovanje, neprijavljeno delo in lažne napotitve.  

 

Evropska storitvena e-izkaznica naj bi tudi prinesla praktične rešitve za pridobitev 

čezmejnega zavarovalnega kritja. Ker zavarovalnice po vsej Evropi ponujajo in zagotavljajo 

čezmejno zavarovanje, se zdi, da se želi s predlogoma odgovoriti na težave, ki niso bile 

pravilno opredeljene. Po trditvah Komisije določbe o zavarovalnih policah gradijo na že 

obstoječih praksah, hkrati pa poenostavljajo in harmonizirajo zavarovalno kritje. Vendar se 

tudi v zavarovalništvu porajajo pomisleki, da predloga ne bosta koristila niti panogi niti 

strankam, temveč prej povečala stroške in breme že obstoječega zavarovalnega kritja. Zato se 

zdi, da bo uporabnost e-izkaznice za zavarovalništvo in zaščito uporabnikov le omejena. 

 

Jasno je, da se ob predlogih Komisije porajajo številna pomembna vprašanja. Na primer, če se 

predloži zahtevek za storitveno e-izkaznico in se organ ciljne države članice gostiteljice ne 

odzove, se e-izkaznica vseeno izda, ne da bi država članica gostiteljica uvedla kakršne koli 

nadzorne ukrepe. Izdano e-izkaznico mora nato država članica gostiteljica priznati, pri čemer 

njenemu imetniku ne sme naložiti dodatnih nacionalnih zahtev. Mehanizem tihe odobritve 

vzbuja skrb. Da bi preprečili zlorabe, je nadvse pomembno, da država članica gostiteljica 

učinkovito preveri vse zahtevke za storitveno e-izkaznico pred njeno uradno izdajo. To bi bilo 

treba storiti v razumnem časovnem okviru. Spričo predlaganih časovnih okvirov za pregled 

zahtevkov in sprejetje odločitev se porajajo resni dvomi o zmogljivosti in zmožnosti držav 

članic, da v praksi v tako kratkem roku učinkovito preučijo zahtevke za e-izkaznico. 

 

Problematično je tudi neomejeno trajanje e-izkaznice. Očitno je, da bi predložene informacije 

lahko hitro zastarele. Poleg tega iz predlogov ni jasno, kakšne možnosti ima država članica 

gostiteljica po tem, ko je bila e-izkaznica že izdana, za ponovno preučitev, naknadni nadzor in 

pregon z namenom zagotovitve, da bi podjetje na primer plačevalo davke in prispevke za 

socialno varnost.  

 

Zdi se tudi, da se s predlogoma uvajajo omejitve za državo članico gostiteljico pri nadzoru 

podjetij, ki želijo uporabiti možnost iz člena 13 direktive o sekundarnem sedežu v drugi 

državi članici. To bi lahko imelo hude posledice in bilo v nasprotju z načelom, da mora 

podjetje ob ustanovitvi v celoti spoštovati pravila in biti pod nadzorom države članice 
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gostiteljice. Obenem bi to omogočilo goljufive prakse in slamnate družbe ter prakse 

izogibanja davkom, saj se zdi, da bodo nadzorni ukrepi države članice gostiteljice po izdaji e-

izkaznice omejeni. 

 

Predloga Komisije sta tudi zelo zapletena in vsebujeta številne nejasnosti v zvezi s ključnimi 

temami, ki se z velikim številom izvedbenih in delegiranih aktov le še povečajo, s tem pa 

preprečijo, da bi dobili celotno predstavo o tem, kako bo storitvena e-izkaznica dejansko 

delovala.  

 

Vse to nas privede do zaključka, da se zelo upravičeno sprašujemo, ali predlog Komisije 

sploh prinaša kakšno konkretno korist ali pa gre zgolj za uvedbo zapletenih upravnih struktur, 

ki si jih nihče zares ne želi in se ne bodo uporabljale v praksi.  

 

Ker obstaja tveganje, da predloga v sedanji obliki ne bosta okrepila socialne razsežnosti 

notranjega trga in boja proti socialnim goljufijam, temveč ju bosta omajala, pripravljavec 

mnenja meni, da ju je bolje zavrniti, kot pa ju spreminjati in skušati odpraviti vse 

pomanjkljivosti. S tem bi na primer dali Komisiji priložnost, da zagotovi bolj obsežno oceno 

o koristih storitvene e-izkaznice, pri tem pa upošteva vse instrumente, ki že obstajajo na tem 

področju, saj v prvi oceni učinka Komisije to ni bilo jasno zajeto.  

****** 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo 

potrošnikov kot pristojni odbor, naj predlaga zavrnitev predloga Komisije. 
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