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LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 
SUBSIDIAARSUSE KOHTA

Teema: Prantsusmaa Senati põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 
sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, 
milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 
2 artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks asjaomane eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Prantsusmaa Senat on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud 
määruse ettepaneku kohta.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.
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EUROOPA RESOLUTSIOON

PÕHJENDATUD ARVAMUSEGA

selle kohta, kas ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 

koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse 
(EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord (COM (2016) 815 final), on kooskõlas 

subsidiaarsuse põhimõttega

Kodukorra artikli 73g lõigete 4 ja 5 kohaselt esitab senat sotsiaalkomisjoni ettepaneku alusel 
järgmise resolutsiooni: 

  Vt Sénat 392 (2016–2017).
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Ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 
987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord (COM (2016) 815 
final) üks eesmärke on muu hulgas tagada liikmesriikide ametiasutustele vajalikud vahendid 
lähetatud töötajate sotsiaalkindlustuse olemasolu kontrollimiseks.

Ettepanekuga kehtestatakse nimetatud asutuste vahel selgemad koostöömenetlused võimalike 
ebaausate võtete või kuritarvitamise vastu võitlemiseks.

Seepärast nähakse ettepanekus ette, et porditavat dokumenti A1 (tõend lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate sotsiaalkindlustusalaste õigusaktide kohta) väljastavate institutsioonide 
puhul karmistatakse asjakohase teabe hindamise kohustust, et tagada tõendil esitatud andmete 
õigsus.

Muu hulgas nähakse ette liikmesriikide ametiasutuste vahelise teabevahetuse kindlad tähtajad.

Ka on ettepaneku eesmärk hõlbustada liikmesriikide sotsiaalkindlustusametite, 
tööinspektsioonide, immigratsiooni- ja maksuametite vahelist teabevahetust, et tagada kõigi 
töö-, tervise-, ohutus-, immigratsiooni- ja maksualaste õiguslike kohustuste täitmine.

Samas on selles nähtud ette võimalus kehtestada rakendusaktidega standardmenetlus 
kindlustatu suhtes kohaldatavaid sotsiaalkindlustusalaseid õigusakte tõendava porditava 
dokumendi – vormi A1 – väljaandmise tähtaegade, vormingu ja sisu kohta.

Samuti nähakse rakendusaktidega ette, millistel tingimustel dokument väljastatakse ning 
milliseid asjaolusid tuleb enne dokumendi väljastamist kontrollida.

Rakendusaktidega oleks reguleeritud dokumendi tühistamine, kui selle õigsuse ja kehtivuse 
seab kahtluse alla selle liikmesriigi pädev asutus, kus isik töötab.

Võttes arvesse põhiseaduse artiklit 88-6,

esitab senat järgmised tähelepanekud:

– rakendusakte kasutatakse määruse eelnõu olemusliku aspekti suhtes, sest tegemist on 
pettusevastase võitluse tõhustamisega;

– rakendusakte ei edastata liikmesriikide parlamentidele subsidiaarsuse põhimõtte 
järgimise kontrollimiseks;

– vormi A1 järjest sagedasema võltsimise tõttu on hädavajalik suurendada nimetatud 
dokumendi turvalisust ja näha ette võimalus tunnistada dokument kohtus kehtetuks, kui selle 
õigsus on kaheldav, ning samuti kehtestada eelteatemenetlus, mis käivitab kaasseadusandjate 
põhjalikud arutelud, mida rakendusaktide kasutamine ei võimalda;

– Euroopa Liidu Kohus leiab, et liikmesriikidele tuleb jätta hindamisruum seoses 
lähetusvormide kasutamisega vastuvõtuliikmesriigi poolse kontrolli eesmärgil. Seega oleks 
teenuste osutamise vabaduse piiramine lubatud juhul, kui on olemas ülekaalukas avalik huvi, 
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mille suhtes kaitseklausleid veel ei kehti ning mis tagab soovitava eesmärgi täitmise, ning 
tingimusel, et piirav meede on proportsionaalne;

– Euroopa Komisjoni pakutud ühtlustamine ei ole selle seisukohaga kooskõlas, 
kohustades määrama kindlaks sellise dokumendi väljastamise tingimused ja dokumendi sisu.

Seetõttu leiab Prantsusmaa Senat, et ettepanek võtta vastu määrus (COM(2016) 815 final) ei 
ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega ning palub seda arvesse võtta.

Senati 8. märtsi 2017. aasta resolutsioon.

Esimees
Allkiri Gérard LARCHER
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Euroopa asjade komisjoni koosolek neljapäeval, 9. veebruaril 2017

Sotsiaal- ja tervishoiuküsimused. Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine – 
Alain Vasselle’i põhjendatud arvamus

Raportöör Alain Vasselle. Euroopa Komisjon esitas eelmise aasta detsembris ettepaneku 
vaadata läbi sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise 2004. ja 2009. aasta määrused. 
Dokumendi eesmärk on soodustada töötajate liikuvust, tagada maksumaksjate ja liikuvate 
töötajate võrdne kohtlemine ning parandada liikmesriikide haldusasutuste vahelist koostööd. 
Muudatusettepanekutes on võetud muu hulgas arvesse Euroopa Liidu Kohtu 2014. ja 
2015. aasta otsuseid kohtuasjades Dano ja Alimanovic, milles osutati mitme nn 
sotsiaalturismi sihtliikmesriigi viidatud nähtusele, et osa liikmesriikide kodanikke kolivad 
teistesse liikmesriikidesse selleks, et kasutada sealseid sotsiaalteenuseid.

Meenutuseks olgu öeldud, et kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 48 ei 
määrata sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise käigus kindlaks riikide 
ravikindlustuse saajaid ega pakutavaid ravikindlustusteenuseid, kuna see on liikmesriikide 
pädevuses. Liidu tasandil on üksnes võimalik kehtestada kriteeriumid liikuvate kodanike 
suhtes kohaldatava süsteemi määratlemiseks. 

Euroopa Komisjoni esitatud määruse ettepaneku eesmärk on muu hulgas tagada liikmesriikide 
ametiasutustele vajalikud vahendid lähetatud töötajate sotsiaalkindlustuse olemasolu 
kontrollimiseks. Seega sisaldab see sätet dokumendi A1 kohta. Nimetatud dokument kinnitab 
lähetatud töötaja kuulumist lähteliikmesriigi ravikindlustussüsteemi. Meie vastutava komisjoni 
mitmes aruandes on juhitud tähelepanu asjaomase dokumendiga seotud pettusohule.

Euroopa Komisjoni ettepanekuga nähakse ette vormi A1 sisu ja väljastamisega seotud menetluse 
ühtlustamine. See toimuks komisjoni vastu võetavate rakendusaktidega. On põhimõte, et 
rakendusakte kasutatakse ELi õigusakti eelnõu mitteolemusliku osa suhtes. Sellega aga tegemist 
ei ole, kuna käsitletav teema on pettusevastane võitlus. Muu hulgas tuletan meelde, et 
rakendusakte ei edastata subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrollimiseks liikmesriikide 
parlamentidele;

vormi A1 järjest sagedasema võltsimise tõttu on hädavajalik suurendada nimetatud dokumendi 
turvalisust, näha ette võimalus tunnistada dokument selle õigsuses kahtlemise korral kohtus 
kehtetuks ning kehtestada eelteatemenetlus. See käivitab kaasseadusandjate põhjalikud 
arutelud, mida rakendusaktide kasutamine ei võimalda. Samuti kaasneb sellega subsidiaarsuse 
põhimõtte järgimise kontrollimine liikmesriikide parlamentides. 

Euroopa Liidu Kohus leiab muu hulgas, et liikmesriikidele tuleb jätta hindamisruum seoses 
lähetusvormide kasutamisega vastuvõtuliikmesriigi poolse kontrolli eesmärgil. Seega oleks 
teenuste osutamise vabaduse piiramine lubatud juhul, kui on olemas ülekaalukas avalik huvi, 
mille suhtes kaitseklausleid veel ei kehti ning mis tagab soovitava eesmärgi täitmise ning piirava 
meetme proportsionaalsuse. Euroopa Komisjoni pakutud ühtlustamine ei ole aga selle 
seisukohaga kooskõlas, kohustades määrama kindlaks sellise dokumendi väljastamiseks sobivad 
tingimused ja dokumendi sisu.
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Seepärast leiame, et dokument ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Teen ettepaneku 
võtta teile edastatud põhjendatud arvamus vastu. 

President Jean Bizet. - Dokument on oluline. Subsidiaarsuse põhimõtte küsimus on siin väga 
tähtis. Teatavad Ida-Euroopa riigid teevad dumpingut.

Pärast arutelu võttis Euroopa asjade komisjon ühehäälselt vastu resolutsiooni ettepaneku 
võtta vastu resolutsioon põhjendatud arvamusega.

Ettepanek võtta vastu Euroopa resolutsioon põhjendatud arvamusega

Ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 
987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord (COM (2016) 815 
final) üks eesmärke on muu hulgas tagada liikmesriikide ametiasutustele vajalikud vahendid 
lähetatud töötajate sotsiaalkindlustuse olemasolu kontrollimiseks.

Ettepanekuga kehtestatakse nimetatud asutuste vahel selgemad koostöömenetlused võimalike 
ebaausate võtete või kuritarvitamise vastu võitlemiseks.

Seepärast nähakse ettepanekus ette, et porditavat dokumenti A1 (tõend lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate sotsiaalkindlustusalaste õigusaktide kohta) väljastavate institutsioonide 
puhul karmistatakse asjakohase teabe hindamise kohustust, et tagada tõendil esitatud andmete 
õigsus.

Muu hulgas nähakse ette liikmesriikide ametiasutuste vahelise teabevahetuse kindlad tähtajad.

Ka on ettepaneku eesmärk hõlbustada liikmesriikide sotsiaalkindlustusametite, 
tööinspektsioonide, immigratsiooni- ja maksuametite vahelist teabevahetust, et tagada kõigi töö-, 
tervise-, ohutus-, immigratsiooni- ja maksualaste õiguslike kohustuste täitmine.

Samas on selles nähtud ette võimalus kehtestada rakendusaktidega standardmenetlus kindlustatu 
suhtes kohaldatavaid sotsiaalkindlustusalaseid õigusakte tõendava porditava dokumendi – vormi 
A1 – väljaandmise tähtaegade, vormingu ja sisu kohta.

Samuti nähakse rakendusaktidega ette, millistel tingimustel dokument väljastatakse ning 
milliseid asjaolusid tuleb enne dokumendi väljastamist kontrollida.

Rakendusaktidega oleks reguleeritud dokumendi tühistamine, kui selle õigsuse ja kehtivuse seab 
kahtluse alla selle liikmesriigi pädev asutus, kus isik töötab.

Võttes arvesse põhiseaduse artiklit 88-6,

esitab senat järgmised tähelepanekud:

– rakendusakte kasutatakse määruse eelnõu olemusliku aspekti suhtes, sest 
tegemist on pettusevastase võitluse tõhustamisega;
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– rakendusakte ei edastata liikmesriikide parlamentidele subsidiaarsuse põhimõtte 
järgimise kontrollimiseks;

– vormi A1 järjest sagedasema võltsimise tõttu on hädavajalik suurendada nimetatud 
dokumendi turvalisust ja näha ette võimalus tunnistada dokument kohtus kehtetuks, kui selle 
õigsus on kaheldav, ning samuti kehtestada eelteatemenetlus, mis käivitab kaasseadusandjate 
põhjalikud arutelud, mida rakendusaktide kasutamine ei võimalda;

– Euroopa Liidu Kohus leiab, et liikmesriikidele tuleb jätta hindamisruum seoses 
lähetusvormide kasutamisega vastuvõtuliikmesriigi poolse kontrolli eesmärgil. Seega oleks 
teenuste osutamise vabaduse piiramine lubatud juhul, kui on olemas ülekaalukas avalik huvi, mille 
suhtes kaitseklausleid veel ei kehti ning mis tagab soovitava eesmärgi täitmise /ning piirava 
meetme proportsionaalsuse.

– Euroopa Komisjoni pakutud ühtlustamine ei ole selle seisukohaga kooskõlas, kohustades 
määrama kindlaks sellise dokumendi väljastamise tingimused ja dokumendi sisu.

Seetõttu leiab Prantsusmaa Senat, et ettepanek võtta vastu määrus (COM(2016) 815 final) ei 
ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega ning palub seda arvesse võtta.


