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Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

20.3.2017

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ
Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με την 

πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για 
καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Η Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη επί 
της προαναφερθείσας πρότασης κανονισμού.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

αριθ.  102

ΓΕΡΟΥΣΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 2016-2017

8 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Μόνο η τελική μορφή έχει ισχύ αυθεντικού κειμένου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

σχετικά με τη συμμόρφωση προς την αρχή της επικουρικότητας της πρότασης 
κανονισμού σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον 

συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 883/2004 (COM (2016) 815 final)

Το ακόλουθο ψήφισμα που ενέκρινε η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων κατέστη 
ψήφισμα της Γερουσίας, σύμφωνα με το άρθρο 73ζ, εδάφια 4 και 5 του Κανονισμού της 
Γερουσίας:
�

  Βλ. αριθ.: Γερουσία 392 (2016-2017).
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Η πρόταση κανονισμού σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για 
τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004 (COM (2016) 815 final) έχει ως κύριο στόχο να διαθέτουν οι εθνικές αρχές τα 
απαραίτητα μέσα για να επαληθεύουν το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης των αποσπασμένων 
εργαζομένων.

Καθορίζει σαφέστερες διαδικασίες όσον αφορά τη συνεργασία των αρχών αυτών για την 
αντιμετώπιση δυνητικά αθέμιτων ή καταχρηστικών πρακτικών.

Προβλέπει, για παράδειγμα, αυστηρότερες υποχρεώσεις για τους θεσμούς που εκδίδουν το 
φορητό έγγραφο Α1, το οποίο πιστοποιεί τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης που 
εφαρμόζεται στον αποσπασμένο εργαζόμενο, όσον αφορά την αξιολόγηση των σχετικών 
πληροφοριών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι ακριβή τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο έγγραφο.

Προβλέπει επίσης σαφείς προθεσμίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών 
αρχών.

Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και των υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας, των 
υπηρεσιών μετανάστευσης ή των φορολογικών αρχών των κρατών μελών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τηρούνται όλες οι νομικές υποχρεώσεις σχετικά με την απασχόληση, την 
υγεία, την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη φορολογία.

Ωστόσο η πρόταση προβλέπει τη χρήση εκτελεστικών πράξεων για τη θέσπιση τυποποιημένης 
διαδικασίας με προθεσμία για την έκδοση, τη μορφή, το περιεχόμενο του εγγράφου –του 
εντύπου Α1– που πιστοποιεί την εφαρμοστέα νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης.

Οι εκτελεστικές πράξεις θα προσδιορίζουν επίσης τις περιπτώσεις στις οποίες εκδίδεται το 
έγγραφο, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να επαληθεύονται πριν από την έκδοση του 
εγγράφου.

Θα διευκρινίζουν το ζήτημα της ανάκλησης του εγγράφου, όταν η ακρίβεια και η εγκυρότητά 
του αμφισβητούνται από τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους απασχόλησης.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 88 παράγραφος 6 του Συντάγματος,

η Γερουσία διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

– η χρήση των εκτελεστικών πράξεων αφορά ουσιώδες στοιχείο του σχεδίου κανονισμού, 
δεδομένου ότι αποσκοπεί στην ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης·

– οι εκτελεστικές πράξεις δεν διαβιβάζονται στα εθνικά κοινοβούλια για τον έλεγχο της 
τήρησης της αρχής της επικουρικότητας·

– λόγω του πολλαπλασιασμού των περιστατικών παραποίησης του εντύπου Α1, φαίνεται πως 
είναι απαραίτητο να καταστεί ασφαλές το έγγραφο αυτό, να προβλεφθεί ο αποχαρακτηρισμός 
του ενώπιον δικαστηρίου σε περίπτωση αμφιβολίας για τη γνησιότητά του και να τεθεί σε 
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εφαρμογή μία διαδικασία προηγούμενης δηλώσεως, γεγονός που εγείρει εκτενείς συζητήσεις 
μεταξύ των συννομοθετών με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η χρήση εκτελεστικών 
πράξεων·

– το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι πρέπει να δίδεται ένα περιθώριο 
εκτιμήσεως στα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση των εντύπων απόσπασης για λόγους 
ελέγχου εκ μέρους των κρατών μελών υποδοχής· συνεπώς είναι αποδεκτοί οι περιορισμοί 
στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών εάν υπάρχει επιτακτικός λόγος γενικού συμφέροντος που 
δεν διασφαλίζεται ήδη, και που είναι πρόσφορος για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 
σκοπού, υπό την προϋπόθεση ότι το περιοριστικό μέτρο είναι αναλογικό·

– η εναρμόνιση που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιβαίνει στη θέση αυτή, 
επιβάλλοντας μία διαδικασία για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες εκδίδεται 
το έγγραφο, καθώς και τα στοιχεία που αυτό περιλαμβάνει.

Για τους λόγους αυτούς, η Γερουσία κρίνει ότι η πρόταση κανονισμού COM (2016) 815 final 
δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας και ζητεί, επομένως, να ληφθεί αυτό υπόψη.

Κατέστη ψήφισμα της Γερουσίας στις 8 Μαρτίου 2017.

Ο Πρόεδρος,
Υπογραφή: Gérard LARCHER



NP\1119878EL.docx 5/7 PE601.141v01-00

EL

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, που διεξήχθη την Πέμπτη 9 
Φεβρουαρίου 2017

Κοινωνικά θέματα και θέματα υγείας – Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης: Αιτιολογημένη γνώμη του
κ. Alain Vasselle

κ. Alain Vasselle, εισηγητής: - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τον Δεκέμβριο του 
περασμένου έτους μία πρόταση αναθεώρησης των κανονισμών του 2004 και του 2009 για 
τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η πρόταση αποσκοπεί στη 
διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων, στη διασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης 
μεταξύ φορολογούμενων και μετακινούμενων εργαζόμενων, και στη βελτίωση της 
συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών. Οι προτεινόμενες 
τροποποιήσεις λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τις αποφάσεις Dano και Alimanovic που 
εκδόθηκαν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 και το 2015, με τις οποίες 
αναδείχθηκε το καταγγελθέν από πολλές χώρες φαινόμενο του «τουρισμού πρόνοιας»: η 
εγκατάσταση πολιτών κρατών μελών σε άλλα κράτη μέλη για να επωφελούνται από τις 
κοινωνικές παροχές.

Σας υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με το άρθρο 48 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης δεν 
καθορίζει ποιος μπορεί να απολαύει της ασφάλισης που προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία ή το είδος των παροχών· τα ζητήματα αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών. Η παρέμβαση της Ένωσης επιτρέπει μόνο τη θέσπιση κριτηρίων για τον 
καθορισμό του συστήματος στο οποίο υπάγεται κάθε μετακινούμενος πολίτης.

Το σχέδιο κανονισμού που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως κύριο στόχο να 
διαθέτουν οι εθνικές αρχές τα απαραίτητα μέσα για να επαληθεύουν το καθεστώς κοινωνικής 
ασφάλισης των αποσπασμένων εργαζομένων. Συνεπώς περιλαμβάνει μια διάταξη για τα 
πιστοποιητικά A1. Τα έγγραφα αυτά πιστοποιούν την υπαγωγή του αποσπασμένου εργαζόμενου 
στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας αποστολής. Οι διάφορες εκθέσεις της επιτροπής 
μας για το θέμα αυτό ανέφεραν τους κινδύνους απάτης που ενέχουν τα πιστοποιητικά αυτά.

Το σχέδιο της Επιτροπής προβλέπει την εναρμόνιση της διαδικασίας έκδοσης και του 
περιεχομένου των εντύπων Α1. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω εκτελεστικών πράξεων που 
εγκρίνονται από την Επιτροπή. Η χρήση εκτελεστικών πράξεων πρέπει κατ’ αρχήν να αφορά 
ένα μη ουσιώδες στοιχείο του ευρωπαϊκού σχεδίου κειμένου. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει, 
δεδομένου ότι αφορά την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης. Σας 
υπενθυμίζω επίσης ότι οι εκτελεστικές πράξεις δεν διαβιβάζονται στα εθνικά κοινοβούλια για 
τον έλεγχο της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας.

Λόγω του πολλαπλασιασμού των περιστατικών παραποίησης του εντύπου Α1, φαίνεται πως 
είναι απαραίτητο να καταστεί ασφαλές το έγγραφο αυτό, να προβλεφθεί ο αποχαρακτηρισμός 
του ενώπιον δικαστηρίου σε περίπτωση αμφιβολίας για τη γνησιότητά του και να τεθεί σε 
εφαρμογή μία διαδικασία προηγούμενης δηλώσεως. Αυτό όμως εγείρει εκτενείς συζητήσεις 
μεταξύ των συννομοθετών, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η χρήση εκτελεστικών 
πράξεων. Επίσης αυτό συνεπάγεται έλεγχο της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας από τα 
εθνικά κοινοβούλια.
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Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί άλλωστε ότι πρέπει να δίδεται ένα περιθώριο 
εκτιμήσεως στα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση των εντύπων απόσπασης για λόγους ελέγχου 
εκ μέρους των κρατών μελών υποδοχής. Συνεπώς είναι αποδεκτοί οι περιορισμοί στην ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών εάν υπάρχει επιτακτικός λόγος γενικού συμφέροντος που δεν διασφαλίζεται 
ήδη, και που είναι πρόσφορος για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, υπό την προϋπόθεση 
ότι το περιοριστικό μέτρο είναι αναλογικό. Η εναρμόνιση που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αντιβαίνει στη θέση αυτή, επιβάλλοντας μία διαδικασία για τον προσδιορισμό των 
περιπτώσεων στις οποίες εκδίδεται το έγγραφο, καθώς και τα στοιχεία που αυτό περιλαμβάνει.

Για τους λόγους αυτούς, μπορεί να θεωρηθεί ότι το εν λόγω κείμενο δεν συνάδει με την 
αρχή της επικουρικότητας. Προτείνω την έγκριση της αιτιολογημένης γνώμης που σας 
διανεμήθηκε.

κ. Jean Bizet, Π ρ ό ε δ ρ ο ς .  - Το κείμενο αυτό είναι σημαντικό. Βρισκόμαστε στον 
πυρήνα της αρχής της επικουρικότητας. Υπάρχει μία μορφή ντάμπινγκ σε ορισμένες 
ανατολικές χώρες.

Μετά τη λήξη της συζήτησης, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενέκρινε ομόφωνα την 
πρόταση ψηφίσματος που περιέχει αιτιολογημένη γνώμη.

Πρόταση ψηφίσματος που περιέχει αιτιολογημένη γνώμη

Η πρόταση κανονισμού σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για 
τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
(COM (2016) 815 final) έχει ως κύριο στόχο να διαθέτουν οι εθνικές αρχές τα απαραίτητα μέσα 
για να επαληθεύουν το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης των αποσπασμένων εργαζομένων.

Καθορίζει σαφέστερες διαδικασίες όσον αφορά τη συνεργασία των αρχών αυτών για την 
αντιμετώπιση δυνητικά αθέμιτων ή καταχρηστικών πρακτικών.

Προβλέπει, για παράδειγμα, αυστηρότερες υποχρεώσεις για τους θεσμούς που εκδίδουν το 
φορητό έγγραφο Α1, το οποίο πιστοποιεί τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης που 
εφαρμόζεται στον αποσπασμένο εργαζόμενο, όσον αφορά την αξιολόγηση των σχετικών 
πληροφοριών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι ακριβή τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο έγγραφο.

Προβλέπει επίσης σαφείς προθεσμίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών 
αρχών.

Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και των υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας, των 
υπηρεσιών μετανάστευσης ή των φορολογικών αρχών των κρατών μελών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τηρούνται όλες οι νομικές υποχρεώσεις σχετικά με την απασχόληση, την υγεία, 
την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη φορολογία.
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Ωστόσο η πρόταση προβλέπει τη χρήση εκτελεστικών πράξεων για τη θέσπιση τυποποιημένης 
διαδικασίας με προθεσμία για την έκδοση, τη μορφή, το περιεχόμενο του εγγράφου –του 
εντύπου Α1– που πιστοποιεί την εφαρμοστέα νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης.

Οι εκτελεστικές πράξεις θα προσδιορίζουν επίσης τις περιπτώσεις στις οποίες εκδίδεται το 
έγγραφο, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να επαληθεύονται πριν από την έκδοση του 
εγγράφου.

Θα διευκρινίζουν το ζήτημα της ανάκλησης του εγγράφου, όταν η ακρίβεια και η εγκυρότητά 
του αμφισβητούνται από τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους απασχόλησης.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 88 παράγραφος 6 του Συντάγματος,

η Γερουσία διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

– η χρήση των εκτελεστικών πράξεων αφορά ουσιώδες στοιχείο του σχεδίου κανονισμού, 
δεδομένου ότι αποσκοπεί στην ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης·

–  ο ι  ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ έ ς  π ρ ά ξ ε ι ς  δ ε ν  δ ι α β ι β ά ζ ο ν τ α ι  σ τ α  ε θ ν ι κ ά  
κ ο ι ν ο β ο ύ λ ι α  γ ι α  τ ο ν  έ λ ε γ χ ο  τ η ς  τ ή ρ η σ η ς  τ η ς  α ρ χ ή ς  τ η ς  
ε π ι κ ο υ ρ ι κ ό τ η τ α ς ·

– λόγω του πολλαπλασιασμού των περιστατικών παραποίησης του εντύπου Α1, 
φαίνεται πως είναι απαραίτητο να καταστεί ασφαλές το έγγραφο αυτό, να 
προβλεφθεί ο αποχαρακτηρισμός του ενώπιον δικαστηρίου σε περίπτωση 
αμφιβολίας για τη γνησιότητά του και να τεθεί σε εφαρμογή μία διαδικασία 
προηγούμενης δηλώσεως, γεγονός που εγείρει εκτενείς συζητήσεις μεταξύ των 
συννομοθετών με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η χρήση εκτελεστικών 
πράξεων·

– το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι πρέπει να δίδεται ένα περιθώριο 
εκτιμήσεως στα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση των εντύπων απόσπασης για λόγους 
ελέγχου εκ μέρους των κρατών μελών υποδοχής· συνεπώς είναι αποδεκτοί οι περιορισμοί 
στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών εάν υπάρχει επιτακτικός λόγος γενικού συμφέροντος που 
δεν διασφαλίζεται ήδη, και που είναι πρόσφορος για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 
σκοπού, υπό την προϋπόθεση ότι το περιοριστικό μέτρο είναι αναλογικό.

– η εναρμόνιση που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιβαίνει στη θέση 
αυτή, επιβάλλοντας μία διαδικασία για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις 
οποίες εκδίδεται το έγγραφο, καθώς και τα στοιχεία που αυτό περιλαμβάνει.

Για τους λόγους αυτούς, η Γερουσία κρίνει ότι η πρόταση κανονισμού COM (2016) 815 
final δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας και ζητεί, επομένως, να ληφθεί αυτό 
υπόψη.


