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BEGRUNDET UDTALELSE 
FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET
Om: Begrundet udtalelse fra det franske Senat om forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering 
af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere 
regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Det franske Senat har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det ovennævnte 
forslag til forordning.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.
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BILAG

Nr. 102

SENATET

DEN ORDINÆRE SAMLING 2016-2017

Den 8. marts 2017

BEMÆRK

FORELØBIGT DOKUMENT

Kun den trykte tekst anses som gyldig original

EUROPARESOLUTION

MED BEGRUNDET UDTALELSE

Om, hvorvidt forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om 

de nærmere regler til gennemførelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet

Følgende resolution, som blev vedtaget i Socialudvalget, er hermed en senatsresolution i medfør af 
forfatningens artikel 73g, stk. 4 og 5:
�
Forslaget til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de 
sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til 

  Nummerreference: Senatet 392 (2016-2017).
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gennemførelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 tilsigte navnlig at give de nationale 
myndigheder de nødvendige midler til at kontrollere udstationerede arbejdstageres 
socialsikringsstatus.

Det fastlæggelse klarere procedurer for samarbejdet mellem disse myndigheder for at 
bekæmpe potentiel illoyal praksis eller et potentielt misbrug.

Det indeholder således bestemmelser om en skærpelser af pligten for de institutioner, der 
udsteder det personbårne A1-dokument, som attesterer, hvilken socialsikringslovgivning der 
gælder for den udstationerede arbejdstager, til at vurdere de relevante oplysninger for at sikre, 
at oplysningerne i attesten er korrekte.

Det fastsætter endvidere klare frister for udvekslingen af oplysninger mellem de nationale 
myndigheder.

Forslaget tilsigter endvidere at lette informationsudvekslingen medlemsstaterne indbyrdes 
mellem socialsikringssikringsinstitutionerne og arbejdstilsynene samt indvandringspolitik- og 
skattemyndighederne i medlemsstaterne for at sikre overholdelse af alle relevante retlige 
forpligtelser inden for lovgivning om beskæftigelse, sundhed og sikkerhed, indvandring og 
beskatning.

Forslaget indeholder imidlertid bestemmelser om anvendelse af gennemførelsesretsakter for 
indførelse af standardprocedurer med tidsfrister for udstedelsen, formatet og indholdet af 
dokumentet - A1-formularen - som bekræfter hvilken lovgivning om social sikring, der finder 
anvendelse for indehaveren.

Gennemførelsesretsakterne vedrører ligeledes de situationer, hvor dokumentet udstedes, samt 
de elementer, der skal undersøges inden dokumentets udstedelse.

De vedrører spørgsmål om tilbagetrækning af dokumentet, når dets nøjagtighed og gyldighed 
bestrides af den kompetente myndighed i beskæftigelseslandet

Under henvisning til forfatningens artikel 88, stk. 6,

Skal Senatet fremsætte følgende bemærkninger:

- anvendelsen af gennemførelsesretsakter udgør et væsentligt element i 
forordningsforslaget, da det drejer sig om at styrke bekæmpelsen af svig;

- gennemførelsesretsakter fremsende ikke til de nationale parlamentet med henblik på 
en kontrol af overholdelsen af nærhedsprincippet;

- som følge af de mange tilfælde af forfalskningers af A1-formularen forekommer det at 
være af afgørende betydning at medtage bestemmelser om securisering af dokumentet, om at 
det kan erklæres ugyldigt af en retsinstans i tilfælde at tvivl om gyldigheden, og om indførelse 
af en procedure med en forudgående kontrol, hvilket forudsætter en grundig debat mellem 
medlovgiverne, hvilket anvendelsen af gennemførelsesretsakter ikke giver mulighed for.
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- Den Europæiske Unions Domstol er af den opfattelse, at medlemsstaterne skal have 
visse skønsbeføjelser med hensyn til anvendelsen af udstationeringsformularer under 
modtagelsesmedlemsstatens kontrol.  Begrænsninger i den frie levering af tjenesteydelser er 
også tilladt ud fra afgørende hensyn til almenvellet, hvis de ikke allerede er sikret, hvis de er 
egnede til at opfylde de tilstræbte mål, og hvis de er forholdsmæssige.

-  den af Kommissionen tilstræbte harmonisering er i modstrid med denne kendelse, da den 
indfører en obligatorisk procedure for fastlæggelse af de situationer, hvor dokumentet 
udstedes, og de elementer, det indeholder.

Senatet mener derfor ikke, at forslag til forordning COM(2016)815 endel. er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, og anmoder om, at der tages hensyn til dette.

Er blevet en senatsbeslutning den 8. marts 2017

Formanden
Underskrevet: Gérard LARCHER
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Møde i Europaudvalget torsdag den 9. februar 2017

Social- og sundhedsanliggender - Samordning af de sociale sikringsordninger: 
Begrundet udtalelse af 
Alain Vasselle

Alain Vasselle, ordfører. - kommissionen fremsatte i december sidste år et forslag om 
ændring af forordningerne om koordinering af de sociale sikringsordninger fra 2004 og 2009. 
Formålet med forslaget er at lette arbejdstagernes mobilitet, at sikre en retfærdig fordeling 
mellem skatteydere og mobile arbejdstagere og at forbedre samarbejdet mellem 
medlemsstaternes forvaltningsmyndigheder. De foreslåede ændringer tager navnlig hensyn til 
Dano- og Alimanovic-dommene, som EU-Domstolen afsagde i 2014 og 2015, og som satte 
fokus på det af en række medlemsstater fordømte fænomen med "socialturisme”, hvor 
statsborgere i en medlemsstat bosætter sig i en anden medlemsstat for at opnå sociale ydelser.

Jeg skal minde om, at samordningen af de sociale sikringsordninger i medfør af artikel 48 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde hverken bestemmer, hvem der kan 
nyde godt af sikringen i henhold til den nationale lovgivning, eller hvilke ydelser der er 
tale om. Disse anliggender henhøres under medlemsstaternes beføjelser.  Unionens opgave 
består blot i at fastlægge kriterierne for den ordning, som gælder for mobile arbejdstagere.

Kommissionens forslag til forordning tilsigter navnlig at give de nationale myndigheder de 
nødvendige midler til at kontrollere udstationerede arbejdstageres socialsikringsstatus.  Det 
indeholder også en bestemmelse om A1-attesten.  Disse dokumenter gør det muligt at 
kontrollere, at den udstationerede arbejdstager er omfattet af oprindelseslandets sociale 
sikringsordning. De forskellige betænkninger fra vort udvalg om denne sag har understreget 
risikoen for svig i forbindelse med disse attester.

Kommissionens forslag indebærer en ensartet procedure for udstedelse og indhold af A1-
formularen. Dette skal ske gennem gennemførelsesretsakter, som vedtages af kommissionen.  
Anvendelsen af gennemførelsesretsakter bør i princippet vedrøre ikke-væsentlige elementer i en 
EU-retsakt.  Det er imidlertid ikke tilfældet her, da det drejer sig om at styrke bekæmpelsen af 
svig. Jeg skal minde om, at gennemførelsesretsakter ikke fremsendes til de nationale parlamenter 
til kontrol med overholdelsen af nærhedsprincippet.

Som følge af de mange tilfælde af forfalskningers af A1-formularen forekommer det at være af 
afgørende betydning at medtage bestemmelser om securisering af dokumentet, om at det kan 
erklæres ugyldigt af en retsinstans i tilfælde at tvivl om gyldigheden, og om indførelse af en 
procedure med en forudgående kontrol.  Alt dette forudsætter en grundig debat mellem 
medlovgiverne, hvilket anvendelsen af gennemførelsesretsakter ikke giver mulighed for. Der 
indebærer ligeledes en kontrol fra de nationale parlamenters side af overholdelsen af 
nærhedsprincippet.

Den Europæiske Unions Domstol er af den opfattelse, at medlemsstaterne skal have visse 
skønsbeføjelser med hensyn til anvendelsen af udstationeringsformularer under 
modtagelsesmedlemsstatens kontrol. Begrænsninger i den frie levering af tjenesteydelser er også 
tilladt ud fra afgørende hensyn til almenvellet, hvis de ikke allerede er sikret, hvis de er egnede til 
at opfylde de tilstræbte mål, og hvis de er forholdsmæssige. Den af Kommissionen tilstræbte 
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harmonisering er i modstrid med denne kendelse, da den indfører en obligatorisk procedure for 
fastlæggelse af de situationer, hvor dokumentet udstedes, og de elementer, det indeholder.

Senatet mener derfor ikke, at forslag til forordning COM(2016)815 endel. er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, og anmoder om, at der tages hensyn til dette. Jeg 
indstiller den omdelte begrundede udtalelse til vedtagelse.

Jean Bizet, formand - Denne tekst er vigtig. Den ligger sige i centrum af nærhedsprincippet. 
Der findes en vis form for dumping fra østlandene.

Efter debatten vedtog Europaudvalget enstemmigt forslaget til resolution med begrundet 
udtalelse.

Forslag til Europaresolution med begrundet udtalelse:

Forslaget til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de 
sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til 
gennemførelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 tilsigte navnlig at give de nationale 
myndigheder de nødvendige midler til at kontrollere udstationerede arbejdstageres 
socialsikringsstatus.

Det fastlæggelse klarere procedurer for samarbejdet mellem disse myndigheder for at 
bekæmpe potentiel illoyal praksis eller et potentielt misbrug.

Det indeholder således bestemmelser om en skærpelser af pligten for de institutioner, der 
udsteder det personbårne A1-dokument, som attesterer, hvilken socialsikringslovgivning der 
gælder for den udstationerede arbejdstager, til at vurdere de relevante oplysninger for at sikre, 
at oplysningerne i attesten er korrekte.

Det fastsætter endvidere klare frister for udvekslingen af oplysninger mellem de nationale 
myndigheder.

Forslaget tilsigter endvidere at lette informationsudvekslingen medlemsstaterne indbyrdes 
mellem socialsikringssikringsinstitutionerne og arbejdstilsynene samt indvandringspolitik- og 
skattemyndighederne i medlemsstaterne for at sikre overholdelse af alle relevante retlige 
forpligtelser inden for lovgivning om beskæftigelse, sundhed og sikkerhed, indvandring og 
beskatning.

Forslaget indeholder imidlertid bestemmelser om anvendelse af gennemførelsesretsakter for 
indførelse af standardprocedurer med tidsfrister for udstedelsen, formatet og indholdet af 
dokumentet - A1-formularen - som bekræfter hvilken lovgivning om social sikring, der finder 
anvendelse for indehaveren.

Gennemførelsesretsakterne vedrører ligeledes de situationer, hvor dokumentet udstedes, samt de 
elementer, der skal undersøges inden dokumentets udstedelse.

De vedrører spørgsmål om tilbagetrækning af dokumentet, når dets nøjagtighed og gyldighed 
bestrides af den kompetente myndighed i beskæftigelseslandet
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Under henvisning til forfatningens artikel 88, stk. 6,

Skal Senatet fremsætte følgende bemærkninger:

- anvendelsen af gennemførelsesretsakter udgør et væsentligt element i 
forordningsforslaget, da det drejer sig om at styrke bekæmpelsen af svig;

- gennemførelsesretsakter fremsende ikke til de nationale parlamentet med henblik på 
en kontrol af overholdelsen af nærhedsprincippet;

- som følge af de mange tilfælde af forfalskningers af A1-formularen 
forekommer det at være af afgørende betydning at medtage bestemmelser om 
securisering af dokumentet, om at det kan erklæres ugyldigt af en retsinstans i 
tilfælde at tvivl om gyldigheden, og om indførelse af en procedure med en 
forudgående kontrol, hvilket forudsætter en grundig debat mellem medlovgiverne, 
hvilket anvendelsen af gennemførelsesretsakter ikke giver mulighed for.

- Den Europæiske Unions Domstol er af den opfattelse, at medlemsstaterne skal have 
visse skønsbeføjelser med hensyn til anvendelsen af udstationeringsformularer under 
modtagelsesmedlemsstatens kontrol. Begrænsninger i den frie levering af tjenesteydelser er 
også tilladt ud fra afgørende hensyn til almenvellet, hvis de ikke allerede er sikret, hvis de er 
egnede til at opfylde de tilstræbte mål, og hvis de er forholdsmæssige.

-  den af Kommissionen tilstræbte harmonisering er i modstrid med denne kendelse, 
da den indfører en obligatorisk procedure for fastlæggelse af de situationer, hvor 
dokumentet udstedes, og de elementer, det indeholder.

Senatet mener derfor ikke, at forslag til forordning COM(2016)815 endel. er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, og anmoder om, at der tages hensyn til dette.


