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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА
Относно: Мотивирано становище на Сената на Френската република относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за 
социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване 
процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Сенатът на Френската република изпрати мотивирано становище, което е приложено 
към настоящия документ, относно горепосоченото предложение за регламент.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 
субсидиарност.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 102

СЕНАТ

РЕДОВНА СЕСИЯ 2016 - 2017 г.

8 март 2017 г.

ЗАБЕЛЕЖКА

НЕОКОНЧАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

Единствено окончателната печатна версия се приема за оригинален текст

ЕВРОПЕЙСКА РЕЗОЛЮЦИЯ

ОТНОСНО МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за 

социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване 
процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 (първо четене) 

(обсъждане на законодателния акт)

С решение на Сената съгласно член 73ж, параграфи 4 и 5 от Правилника на Сената се 
одобрява предложение за решение на комисията по социални въпроси със следното 
съдържание:
�

  Вж броеве: Сенат 392 (2016—2017 г.).
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Предложението за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за 
координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за 
установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация 
на системите за социална сигурност ((COM (2016) 815 окончателен) си поставя по-
конкретно целта държавите членки да разполагат с необходимите инструменти за 
проверка на статута на командированите работници по отношение на социалната 
сигурност.

Предложението установява по-ясни процедури за сътрудничество между посочените 
органи, с цел справяне с потенциални нелоялни практики или злоупотреби.

Предложението предвижда засилване на задълженията на институциите, които издават 
преносим документ А1, който удостоверява законодателството от областта на 
социалната сигурност, приложимо за командирования работник, по отношение на 
преценката на съответната информация, за да се гарантира верността на елементите, 
които са включени в посоченото удостоверение.

Освен това предложението предвижда ясни срокове за обмена на информация между 
националните органи.

Предложението има за цел също така да улесни обмена на информация между отделните 
държави, между институциите за социална сигурност и службите за инспекция по труда, 
имиграционните служби или данъчната администрация на държавите членки, за да се 
гарантира, че всички правни задължения в областта на заетостта, здравето, сигурността, 
имиграцията и данъчното облагане са изпълнени.

Текстът все пак предвижда използването на актове за изпълнение за въвеждането на 
стандартна процедура, включваща срок за издаване, формат, съдържание на документа 
— формулярът A1, която удостоверява законодателството от областта на социалната 
сигурност, което се прилага.

Актовете за изпълнение ще се прилагат и по отношение на определянето на ситуациите, 
за които се издава документът, както и по отношение на елементите, които трябва да 
бъдат проверени преди издаването на документа.

Актовете ще се отнасят до въпроса за отнемането на документа, ако точността и 
валидността му бъдат оспорени от компетентната институция на държавата членка на 
заетост.

като взе предвид член 88-6 от Конституцията,

Сенатът представя следните съображения:

- използването на актове за изпълнение се отнася до съществен елемент на проекта на 
регламент, тъй като неговата цел е да се засили борбата срещу данъчните измами;

- актовете за изпълнение не се изпращат на националните парламенти за проверка на 
съответствието с принципа на субсидиарност;
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- с оглед нарастването на случаите на фалшифициране на формуляр А1, от основно 
значение е да се гарантира сигурността на този документ, да се предвиди промяна на 
квалификацията чрез намеса на съд в случай на съмнения относно неговата истинност и 
да се въведе процедура за предварително деклариране, като това предизвиква 
задълбочени дискусии между съзаконодателите, което не позволява използването на 
актове за изпълнение;

- Съдът на Европейския съюз счита, че на държавите членки следва да бъде оставена 
свобода на преценка относно използването на формуляри за командироване за целите 
на проверка от страна на приемащите държави членки; ограниченията на свободното 
предоставяне на услуги се допускат, ако е налице императивно съображение от общ 
интерес, което все още не е било обект на защита, в състояние да гарантира 
осъществяването на поставената цел и при условие, че ограничителната мярка е 
пропорционална;

- уеднаквяването, предложено от Европейската комисия, е в противоречие на 
посочената позиция, тъй като налага процедура за определяне на ситуациите, при които 
е издаден документът, както и елементите, които съдържа.

По тези причини Сенатът счита, че предложението за регламент (COM (2016) 815 
окончателен) не е съобразено с принципа на субсидиарност и отправя искане 
изложената позиция да се вземе под внимание.

Прието решение на Сената от 8 март 2017 г.

Председателят,
Подпис: Жерар ЛАРШЕ
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Заседание на комисията по европейски въпроси от четвъртък, 9 февруари 2017 г.

Социални въпроси и здравеопазване — Координация на системите за социална 
сигурност: мотивирано становище на г-н Ален Васел

г-н Ален Васел, докладчик. - Европейската комисия представи през декември 
миналата година предложение за преразглеждане на регламентите за координация на 
системите за социална сигурност от 2004 г. и 2009 г. Текстът има за цел да улесни 
мобилността на работниците, да осигури справедливо третиране между 
данъчнозадължените лица и мобилните работници, и да подобри сътрудничеството 
между административните органи на държавите членки. Предложените изменения 
вземат под внимание по-специално решенията по делата Dano и Alimanovic, 
постановени от Съда на Европейския съюз през 2014 г. и 2015 г., които осветлиха 
осъденото от няколко държави явление на „социалния туризъм“: граждани на държави 
членки, които се установяват в други държави членки с цел да се възползват от 
социално-осигурителни обезщетения.

Напомням Ви, че в съответствие с член 48 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, координацията на системите за социална сигурност не определя 
лицата, които могат да се ползват от обезщетението, предвидено от националното 
законодателство, нито вида на обезщетението, което следва да бъде предоставено; 
тези въпроси са от компетентността на държавите членки. Намесата на Съюза дава 
възможност единствено да се установят критерии за определяне на режима, 
приложим към конкретния гражданин в положение на мобилност. 

Проектът за регламент, представен от Европейската комисия, цели по-конкретно да 
предостави на националните органи необходимите инструменти за проверка на статута на 
командированите работници с оглед на социалната сигурност. Следователно той съдържа 
разпоредба, отнасяща се до удостоверенията A1. Посочените документи позволяват да се 
удостовери принадлежността на командирования работник към системата за социална 
сигурност на изпращащата страна. Различните доклади на нашата комисията по този 
въпрос посочиха риска от измама по отношение на тези удостоверения.

Проектът на Комисията предвижда уеднаквяване на процедурата по издаване и на 
съдържанието на формулярите А1. Тя ще бъде осъществявана чрез актове за изпълнение, 
приети от Комисията. Използването на актове за изпълнение трябва по принцип да се 
отнася до несъществен елемент на проект на европейски текст. В случая обаче това 
съвсем не е така, тъй като става въпрос за засилване на борбата срещу измамите. 
Припомням Ви освен това, че актовете за изпълнение не се изпращат на националните 
парламенти за проверка на съответствието с принципа на субсидиарност.

С оглед нарастването на случаите на фалшифициране на формуляр А1, от основно 
значение е да се гарантира сигурността на този документ, да се предвиди промяна на 
квалификацията чрез намеса на съд в случай на съмнения относно неговата истинност и 
да се въведе процедура за предварително деклариране. Всичко това предизвиква 
задълбочени дискусии между съзаконодателите, което не позволява използването на 
актове за изпълнение. Това включва също така контрол на спазването на принципа на 
субсидиарност от страна на националните парламенти.
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Съдът на Европейския съюз впрочем счита, че на държавите членки следва да бъде 
оставена свобода на преценка относно използването на формуляри за командироване за 
целите на проверка от страна на приемащите държави членки; Ограниченията на 
свободното предоставяне на услуги се допускат, ако е налице императивно съображение 
от общ интерес, което все още не е било обект на защита, в състояние да гарантира 
осъществяването на поставената цел и при условие, че ограничителната мярка е 
пропорционална. Докато уеднаквяването, предложено от Европейската комисия, е в 
противоречие с посочената позиция, тъй като налага процедура за определяне на 
ситуациите, при които е издаден документът, както и елементите, които той да съдържа.

Поради изложените съображения можем да считаме, че настоящият текст не 
съответства на принципа на субсидиарност. Предлагам Ви да приемете мотивираното 
становище, което предоставих на Вашето внимание. 

г-н Жан Бизе, председател. - Този текст е важен. Намираме се в същината на принципа 
на субсидиарност. Съществува форма на дъмпинг от страна на някои държави от 
Източна Европа.

След приключване на дискусиите, комисията по европейски въпроси прие с единодушие 
предложението за резолюция, съдържаща мотивирано становище.

Предложение за европейска резолюция, съдържаща мотивирано становище

Предложението за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация 
на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване 
процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за 
социална сигурност ((COM (2016) 815 окончателен) си поставя по-конкретно целта 
държавите членки да разполагат с необходимите инструменти за проверка на статута на 
командированите работници по отношение на социалната сигурност.

Предложението установява по-ясни процедури за сътрудничество между посочените 
органи, с цел справяне с потенциални нелоялни практики или злоупотреби.

Предложението предвижда засилване на задълженията на институциите, които издават 
преносим документ А1, който удостоверява законодателството от областта на 
социалната сигурност, приложимо за командирования работник, по отношение на 
преценката на съответната информация, за да се гарантира верността на елементите, 
които са включени в посоченото удостоверение.

Освен това предложението предвижда ясни срокове за обмена на информация между 
националните органи.

Предложението има за цел също така да улесни обмена на информация между отделните 
държави, между институциите за социална сигурност и службите за инспекция по труда, 
имиграционните служби или данъчната администрация на държавите членки, за да се 
гарантира, че всички правни задължения в областта на заетостта, здравето, сигурността, 
имиграцията и данъчното облагане са изпълнени.
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Текстът все пак предвижда използването на актове за изпълнение за въвеждането на 
стандартна процедура, включваща срок за издаване, формат, съдържание на документа — 
формулярът A1, която удостоверява законодателството от областта на социалната 
сигурност, което се прилага.

Актовете за изпълнение ще се прилагат и по отношение на определянето на ситуациите, 
за които се издава документът, както и по отношение на елементите, които трябва да 
бъдат проверени преди издаването на документа.

Актовете ще се отнасят до въпроса за отнемането на документа, ако точността и 
валидността му бъдат оспорени от компетентната институция на държавата членка на 
заетост.

като взе предвид член 88-6 от Конституцията,

Сенатът представя следните съображения:

- използването на актове за изпълнение се отнася до съществен елемент на проекта на 
регламент, тъй като неговата цел е да се засили борбата срещу данъчните измами;

- актовете за изпълнение не се изпращат на националните парламенти за проверка на 
съответствието с принципа на субсидиарност;

- с оглед нарастването на случаите на фалшифициране на формуляр А1, от основно 
значение е да се гарантира сигурността на този документ, да се предвиди промяна на 
квалификацията чрез намеса на съд в случай на съмнения относно неговата истинност и 
да се въведе процедура за предварително деклариране, като това предизвиква 
задълбочени дискусии между съзаконодателите, което не позволява използването на 
актове за изпълнение;

- Съдът на Европейския съюз счита, че на държавите членки следва да бъде оставена 
свобода на преценка относно използването на формуляри за командироване за целите 
на проверка от страна на приемащите държави членки; Ограниченията на свободното 
предоставяне на услуги се допускат, ако е налице императивно съображение от общ 
интерес, което все още не е било обект на защита, в състояние да гарантира 
осъществяването на поставената цел и при условие, че ограничителната мярка е 
пропорционална;

- уеднаквяването, предложено от Европейската комисия, е в противоречие на 
посочената позиция, тъй като налага процедура за определяне на ситуациите, при които 
е издаден документът, както и елементите, които съдържа.

По тези причини Сенатът счита, че предложението за регламент (COM (2016) 815 
окончателен) не е съобразено с принципа на субсидиарност и отправя искане 
изложената позиция да се вземе под внимание.


