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neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun 
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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Ranskan senaatti on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta 
asetukseksi.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.
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EUROOPPA-ASIOITA KOSKEVA PÄÄTÖSLAUSELMA

JOKA SISÄLTÄÄ PERUSTELLUN LAUSUNNON

siitä, onko ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) 

N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun 
asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (COM(2016)0815) 

toissijaisuusperiaatteen mukainen

Senaatin työjärjestyksen 73 g artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti seuraava 
sosiaaliasioiden valiokunnan hyväksymä päätöslauselma annetaan senaatin 
päätöslauselmana:
�

 Ks. numerot: Senaatti: 392 (2016–2017).
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Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja 
asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) 
N:o 987/2009 muuttamista koskevan asetusehdotuksen (COM(2016)0815) tavoitteena on 
huolehtia, että kansallisilla viranomaisilla on tarvittavat välineet lähetettyjen työntekijöiden 
sosiaaliturva-aseman todentamiseen.

Siinä vahvistetaan entistä selkeämmät näiden viranomaisten välistä yhteistyötä koskevat 
menettelyt, jotta voidaan reagoida mahdollisiin epäreiluihin käytäntöihin tai väärinkäytöksiin.

Siinä säädetään siten A1-asiakirjan myöntävien laitosten velvollisuuksien vahvistamisesta. 
Kyseisellä asiakirjalla todistetaan lähetettyyn työntekijään sovellettava 
sosiaaliturvalainsäädäntö. Velvollisuuksia vahvistetaan siltä osin kuin on kyse asiaa koskevien 
tietojen arvioinnista, jotta voidaan taata, että todistukseen kirjatut tiedot ovat oikeat.

Lisäksi siinä säädetään selkeistä määräajoista, joita sovelletaan kansallisten viranomaisten 
väliseen tiedonvaihtoon.

Ehdotuksen tarkoituksena on myös helpottaa jäsenvaltioiden sosiaaliturvalaitosten sekä 
työsuojelu-, maahanmuutto- ja veroviranomaisten välistä tiedonvaihtoa, jotta varmistetaan 
kaikkien työhön, terveyteen, turvallisuuteen, maahanmuuttoon ja verotukseen liittyvien 
oikeudellisten velvollisuuksien noudattaminen.

Säädösehdotuksessa säädetään kuitenkin mahdollisuudesta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, 
joissa vahvistetaan vakiomenettely, mukaan luettuna määräajat, jotka koskevat asiakirjan 
(A1-lomake), jossa todistetaan haltijaan sovellettava sosiaaliturvalainsäädäntö, myöntämistä, 
muotoa ja sisältöä.

Täytäntöönpanosäädökset koskevat lisäksi niiden tilanteiden määrittämistä, joissa asiakirja on 
myönnettävä, sekä ennen asiakirjan myöntämistä todennettavia tekijöitä.

Niissä käsitellään asiakirjan peruuttamista, kun työskentelyjäsenvaltion toimivaltainen laitos 
kiistää sen paikkansapitävyyden tai pätevyyden.

Senaatti, joka ottaa huomioon perustuslain 88-6 pykälän,

esittää seuraavat huomautukset:

– täytäntöönpanosäädökset koskevat asetusehdotuksen keskeistä osaa, koska niissä on kyse 
petosten torjunnan vahvistamisesta;

– täytäntöönpanosäädöksiä ei välitetä kansallisille parlamenteille toissijaisuusperiaatteen 
noudattamisen valvontaa varten;

– kun otetaan huomioon, että A1-lomakkeen väärentämistapaukset ovat lisääntyneet, 
vaikuttaa välttämättömältä suojata tämä asiakirja, säätää sen mitätöimisestä tuomioistuimessa, 
jos sen todenmukaisuutta epäillään, ja ottaa käyttöön ennakkoilmoitusmenettely, mistä tullaan 
käymään perinpohjaista keskustelua lainsäädäntövallan käyttäjien välillä, joten 
täytäntöönpanosäädösten käyttäminen ei ole mahdollista;
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– Euroopan unionin tuomioistuin katsoo, että jäsenvaltioille on jätettävä harkintavalta 
asioissa, jotka koskevat työntekijöiden lähettämistä koskevien lomakkeiden käyttämistä 
vastaanottavien jäsenvaltioiden suorittamassa valvonnassa; palvelujen tarjoamisen vapauden 
rajoitukset voidaan sallia, jos ne perustuvat yleistä etua koskevaan pakottavaan syyhyn, jota ei 
jo suojella ja joka on omiaan takaamaan tavoitellun päämäärän toteutumisen, edellyttäen että 
rajoittava toimenpide on oikeasuhteinen;

– komission ehdottama yhdenmukaistaminen on ristiriidassa tämän kannan kanssa, koska sen 
yhteydessä määrätään niiden tilanteiden määrittämisestä, joissa asiakirja on myönnettävä, 
sekä asiakirjan sisällöstä.

Näiden syiden perusteella senaatti katsoo, että asetusehdotus COM(2016)0815 ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen, ja pyytää, että asia otetaan huomioon.

Annettu senaatin päätöslauselmana 8. maaliskuuta 2017.

Puhemies
Allekirjoitus: Gérard LARCHER
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Eurooppa-asioiden valiokunnan kokous torstaina 9. helmikuuta 2017

Sosiaali- ja terveysasiat – Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen: Alain 
Vassellen perusteltu lausunto

Valmistelija Alain Vasselle. – Euroopan komissio esitti viime joulukuussa ehdotuksen 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta vuosina 2004 ja 2009 annettujen asetusten 
muuttamisesta. Säädösehdotuksen tarkoituksena on helpottaa työntekijöiden liikkuvuutta, 
varmistaa veronmaksajien ja liikkuvien työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ja tehostaa 
jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten välistä yhteistyötä. Ehdotetuissa muutoksissa on otettu 
erityisesti huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen vuosina 2014 ja 2015 asioissa Dano ja 
Alimanovic antamat tuomiot, joissa huomio kohdistui monien jäsenvaltioiden esille tuomaan 
niin sanottuun sosiaaliturismi-ilmiöön, jossa on kyse siitä, että jäsenvaltioiden kansalaiset 
siirtyvät toisiin jäsenvaltioihin sosiaalietuuksien saamiseksi.

Haluan muistuttaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 48 artiklan 
mukaisesti sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ei määritä sitä, kuka on oikeutettu 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyyn vakuutukseen, eikä sitä, minkälaisia palveluja 
henkilölle myönnetään, vaan nämä asiat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Unioni voi 
yksinomaan vahvistaa kriteerejä sellaisen järjestelmän määrittämiselle, jota sovelletaan 
kaikkiin liikkuviin kansalaisiin.

Komission esittämän asetusehdotuksen tavoitteena on huolehtia, että kansallisilla viranomaisilla 
on tarvittavat välineet lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturva-aseman todentamiseen. Siihen 
sisältyy A1-todistuksia koskeva säännös. Näillä asiakirjoilla voidaan todistaa lähetetyn 
työntekijän kuuluminen lähettävän maan sosiaaliturvajärjestelmään. Valiokuntamme asiasta 
antamissa mietinnöissä on todettu, että näihin todistuksiin liittyy petoksen riski.

Komission ehdotuksessa esitetään A1-asiakirjojen myöntämismenettelyn ja niiden sisällön 
yhdenmukaistamista. Tämä tapahtuisi komission hyväksymillä täytäntöönpanosäädöksillä. 
Täytäntöönpanosäädöksiä voidaan periaatteessa käyttää vain, kun on kyse unionin säädöksen 
muista kuin keskeisistä osista. Näin ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole, koska kyse on petosten 
torjunnan vahvistamisesta. Täytäntöönpanosäädöksiä ei myöskään välitetä kansallisille 
parlamenteille toissijaisuusperiaatteen noudattamisen valvontaa varten.

Kun otetaan huomioon, että A1-lomakkeen väärentämistapaukset ovat lisääntyneet, vaikuttaa 
välttämättömältä suojata tämä asiakirja, säätää sen mitätöimisestä tuomioistuimessa, jos sen 
todenmukaisuutta epäillään, ja ottaa käyttöön ennakkoilmoitusmenettely. Näistä asioista 
tullaan käymään perinpohjaista keskustelua lainsäädäntövallan käyttäjien välillä, joten 
täytäntöönpanosäädösten käyttäminen ei ole mahdollista. Kansallisten parlamenttien on myös 
voitava valvoa toissijaisuusperiaatteen noudattamista.

Euroopan unionin tuomioistuin katsoo lisäksi, että jäsenvaltioille on jätettävä harkintavalta 
asioissa, jotka koskevat työntekijöiden lähettämistä koskevien lomakkeiden käyttämistä 
vastaanottavien jäsenvaltioiden suorittamassa valvonnassa. Palvelujen tarjoamisen vapauden 
rajoitukset voidaan sallia, jos ne perustuvat yleistä etua koskevaan pakottavaan syyhyn, jota ei jo 
suojella ja joka on omiaan takaamaan tavoitellun päämäärän toteutumisen, edellyttäen että 
rajoittava toimenpide on oikeasuhteinen. Komission ehdottama yhdenmukaistaminen on 
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kuitenkin ristiriidassa tämän kannan kanssa, koska sen yhteydessä määrätään niiden tilanteiden 
määrittämisestä, joissa asiakirja on myönnettävä, sekä asiakirjan sisällöstä.

Näiden syiden perusteella voidaan katsoa, että säädös ei ole toissijaisuusperiaatteen 
mukainen. Ehdotan teille jaetun perustellun lausunnon hyväksymistä.

Jean Bizet, puheenjohtaja. – Tämä säädösehdotus on tärkeä. Siinä on kyse 
toissijaisuusperiaatteen keskeisistä näkökohdista. Eräät Itä-Euroopan maat harjoittavat 
eräänlaista sosiaalista polkumyyntiä.

Eurooppa-asioiden valiokunta hyväksyi keskustelun päätteeksi yksimielisesti 
päätöslauselmaesityksen, joka sisältää perustellun lausunnon.

Eurooppa-asioita koskeva päätöslauselma, joka sisältää perustellun lausunnon

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja 
asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) 
N:o 987/2009 muuttamista koskevan asetusehdotuksen tavoitteena on huolehtia, että kansallisilla 
viranomaisilla on tarvittavat välineet lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturva-aseman 
todentamiseen.

Siinä vahvistetaan entistä selkeämmät näiden viranomaisten välistä yhteistyötä koskevat 
menettelyt, jotta voidaan reagoida mahdollisiin epäreiluihin käytäntöihin tai väärinkäytöksiin.

Siinä säädetään siten A1-asiakirjan myöntävien laitosten velvollisuuksien vahvistamisesta. 
Kyseisellä asiakirjalla todistetaan lähetettyyn työntekijään sovellettava 
sosiaaliturvalainsäädäntö. Velvollisuuksia vahvistetaan siltä osin kuin on kyse asiaa 
koskevien tietojen arvioinnista, jotta voidaan taata, että todistukseen kirjatut tiedot ovat 
oikeat.

Lisäksi siinä säädetään selkeistä määräajoista, joita sovelletaan kansallisten viranomaisten 
väliseen tiedonvaihtoon.

Ehdotuksen tarkoituksena on myös helpottaa jäsenvaltioiden sosiaaliturvalaitosten sekä 
työsuojelu-, maahanmuutto- ja veroviranomaisten välistä tiedonvaihtoa, jotta varmistetaan 
kaikkien työhön, terveyteen ja turvallisuuteen, maahanmuuttoon ja verotukseen liittyvien 
oikeudellisten velvollisuuksien noudattaminen.

Säädöstekstissä säädetään kuitenkin mahdollisuudesta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan vakiomenettely, mukaan luettuna määräajat, jotka koskevat asiakirjan (A1-lomake), 
jossa todistetaan haltijaan sovellettava sosiaaliturvalainsäädäntö, myöntämistä, muotoa ja 
sisältöä.

Täytäntöönpanosäädökset koskevat lisäksi niiden tilanteiden määrittämistä, joissa asiakirja on 
myönnettävä, sekä ennen asiakirjan myöntämistä todennettavia tekijöitä.

Niissä käsitellään asiakirjan peruuttamista, kun työskentelyjäsenvaltion toimivaltainen laitos 
kiistää sen paikkansapitävyyden tai pätevyyden.
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Senaatti, joka ottaa huomioon perustuslain 88-6 pykälän,

esittää seuraavat huomautukset:

– täytäntöönpanosäädökset koskevat asetuksen keskeistä osaa, koska niissä on kyse petosten 
torjunnan vahvistamisesta;

– täytäntöönpanosäädöksiä ei välitetä kansallisille parlamenteille toissijaisuusperiaatteen 
noudattamisen valvontaa varten;

– kun otetaan huomioon, että A1-lomakkeen väärentämistapaukset ovat lisääntyneet, 
vaikuttaa välttämättömältä suojata tämä asiakirja, säätää sen mitätöimisestä tuomioistuimessa, 
jos sen todenmukaisuutta epäillään, ja ottaa käyttöön ennakkoilmoitusmenettely, mistä tullaan 
käymään perinpohjaista keskustelua lainsäädäntövallan käyttäjien välillä, joten 
täytäntöönpanosäädösten käyttäminen ei ole mahdollista;

– Euroopan unionin tuomioistuin katsoo, että jäsenvaltioille on jätettävä harkintavalta 
asioissa, jotka koskevat työntekijöiden lähettämistä koskevien lomakkeiden käyttämistä 
vastaanottavien jäsenvaltioiden suorittamassa valvonnassa; palvelujen tarjoamisen vapauden 
rajoitukset voidaan sallia, jos ne perustuvat yleistä etua koskevaan pakottavaan syyhyn, jota ei 
jo suojella ja joka on omiaan takaamaan tavoitellun päämäärän toteutumisen, edellyttäen että 
rajoittava toimenpide on oikeasuhteinen;

– komission ehdottama yhdenmukaistaminen on ristiriidassa tämän kannan kanssa, koska sen 
yhteydessä määrätään niiden tilanteiden määrittämisestä, joissa asiakirja on myönnettävä, 
sekä asiakirjan sisällöstä.

Näiden syiden perusteella senaatti katsoo, että asetusehdotus COM(2016)0815 ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen, ja pyytää, että asia otetaan huomioon.


