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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

Tárgy: A francia szenátus indokolt véleménye a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet 
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

A francia szenátus a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett rendeletre 
irányuló javaslatról.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.
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Kizárólag a nyomtatott végleges változat tekinthető hiteles szövegnek.

EURÓPAI ÁLLÁSFOGLALÁS

INDOKOLT VÉLEMÉNNYEL

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, 
valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás 

megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatnak (COM (2016) 815) a 

szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségéről

A Szociális Ügyek Bizottsága által elfogadott határozatból a Szenátus eljárási szabályzata 73g. cikke 
negyedik és ötödik albekezdésének értelmében szenátusi állásfoglalás lett:
�

  Lásd az alábbi számokat: Szenátus 392 (2016-2017).
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A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 
883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM 
(2016) 815) célja, hogy a nemzeti hatóságok számára rendelkezésre álljanak a kiküldött 
munkavállalók státuszának ellenőrzését lehetővé tevő eszközök.

Az említett hatóságok közötti együttműködésre vonatkozóan egyértelműbb eljárásokat hoz 
létre a potenciálisan tisztességtelen vagy csalárd gyakorlatok kezelése érdekében.

A javaslat megerősíti a kiküldött munkavállalóra alkalmazandó szociális biztonsági 
jogszabályokat tanúsító A1 hordozható dokumentumot kiállító intézmények kötelezettségeit a 
releváns információk vizsgálata tekintetében annak érdekében, hogy biztosított legyen a 
tanúsítványban feltüntetett adatok pontossága.

Emellett egyértelmű határidőket szab meg a nemzeti hatóságok közötti információcserékre 
vonatkozóan. 

A javaslat továbbá meg kívánja könnyíteni az országok között zajló, a tagállamok szociális 
biztonsági intézményei és munkaügyi felügyelőségei, adó- és idegenrendészeti hatóságai 
közötti információcseréket annak érdekében, hogy elérjék a foglalkoztatással, az egészséggel, a 
biztonsággal, a bevándorlással és az adózással kapcsolatos jogi kötelezettségek tiszteletben 
tartását.

A szöveg mindeközben végrehajtási jogi aktusok alkalmazásáról rendelkezik az alkalmazandó 
szociális biztonsági jogszabályokat tanúsító dokumentum – az A1 nyomtatvány – kiállításának 
határidejére, formátumára, tartalmára vonatkozó egységes eljárás bevezetése érdekében.

A végrehajtási jogi aktusok meghatározzák azokat a helyzeteket is, amikor a dokumentumot 
kiállítják, valamint a dokumentum kiállítását megelőzően ellenőrizendő elemeket.

Foglalkoznak a dokumentum visszavonásának kérdésével, ha annak pontosságát és 
érvényességét vitatja a foglalkoztatás szerinti tagállam illetékes intézménye.

Tekintettel az Alkotmány 88. cikkének (6) bekezdésére

a Szenátus az alábbi észrevételeket teszi:

– a végrehajtási jogi aktusok alkalmazása a rendelettervezet alapvető elemével kapcsolatos, 
miután a csalás elleni küzdelem fokozásáról van szó;

– a végrehajtási jogi aktusokat nem továbbítják a nemzeti parlamentekhez a szubszidiaritás 
elve tiszteletben tartásának ellenőrzése végett;

– mivel egyre több esetben fordul elő az A1 nyomtatvány hamisítása, elengedhetetlen e 
dokumentum biztonságossá tétele, továbbá rendelkezni kell egyrészt a bíróság előtti 
érvénytelenítéséről abban az esetben, ha megbízhatósága kétséges lenne, másrészt egy 
előzetes nyilatkozati eljárás bevezetéséről, amihez a társjogalkotók közötti részletes 
megbeszélésekre lesz szükség, amelyeket a végrehajtási jogi aktusok alkalmazása nem tesz 
lehetővé;
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– az Európai Unió Bírósága szerint meg kell hagyni a tagállamok mérlegelési jogkörét a 
kiküldetési nyomtatványok fogadó tagállamok általi ellenőrzése céljából történő használatára 
vonatkozóan;  – a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozások tehát 
megengedhetők akkor, ha olyan közérdeken alapuló kényszerítő indok áll fenn, amelyet még 
nem védenek, és amennyiben e korlátozások alkalmasak a kitűzött célok elérésére, továbbá ha 
arányosak;

– az Európai Bizottság által javasolt egységesítés ellentmond a fenti álláspontnak, mivel előír 
egy eljárást azon helyzetek meghatározásához, amelyek fennállása esetén a dokumentumot 
kiállítják, és meghatározza a dokumentumban foglalt elemeket.

Ezen okból kifolyólag a Szenátus úgy véli, hogy a  rendeletre irányuló javaslat 
(COM(2016)815) nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás elvét, következésképpen kéri ennek 
figyelembevételét.

Szenátusi állásfoglalásként elfogadva: 2017. március 8-án.

az elnök,
aláírás: Gérard LARCHER



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

HU

Az Európai Ügyek Bizottságának 2017. február 9., csütörtöki ülése

Szociális és egészségügyi kérdések – A szociális biztonsági rendszerek koordinálása: 
Indokolt vélemény
Alain Vasselle úr

Alain Vasselle úr, előadó – Az Európai Bizottság decemberben benyújtott egy javaslatot a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásának rendszereiről (2004–2009) szóló rendeletek 
felülvizsgálatáról. A rendelettervezet célja a munkavállalók mobilitásának megkönnyítése, az 
adófizetőkre és az utazó munkavállalókra vonatkozó méltányos bánásmód biztosítása, 
valamint a tagállami hatóságok közötti együttműködés javítása. A javasolt módosítások 
figyelembe veszik a az Európai Unió Bírósága által 2014-ben és 2015-ben a Dano- és az 
Alimanovic-ügyben hozott ítéleteket, amelyek rávilágítottak a „szociális turizmus” számos 
ország által szóvá tett jelenségére: tagállami állampolgárok letelepednek egy másik 
tagállamban, hogy részesüljenek az ottani a szociális juttatásokban.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 48. 
cikkében foglaltak értelmében a szociális biztonsági rendszerek koordinálása nem 
határozza meg azt, hogy kit illet meg a nemzeti jogban előírt biztosítás, sem a biztosítandó 
szolgáltatás típusát; e kérdések a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Az Unió beavatkozása 
csak arra korlátozódhat, hogy kritériumokat állítson fel az utazó polgárokra vonatkozó 
rendszer meghatározásához.

A Bizottság által benyújtott rendelettervezet célja, hogy a nemzeti hatóságok számára 
rendelkezésre álljanak a kiküldött munkavállalók státuszának ellenőrzését lehetővé tevő 
eszközök. Ennek megfelelően rendelkezik az A1 igazolásokról. E dokumentumok tanúsítják, 
hogy a kiküldött munkavállaló a küldő ország szociális biztonsági rendszerébe tartozik. A 
bizottságunk e kérdésről készült különböző jelentései rámutatnak az igazolások körüli csalások 
kockázatára.

A Bizottság tervezete az A1 nyomtatványok kiadásával kapcsolatos eljárás és a nyomtatványok 
tartalmának egységesítéséről rendelkezik. Az egységesítésre a Bizottság által elfogadott 
végrehajtási jogi aktusok révén kerülne sor. A végrehajtási jogi aktusok akkor használhatók, ha 
valamely európai jogszabálytervezet nem alapvető elemére vonatkoznak. A helyzet azonban nem 
ez, mivel a csalás elleni küzdelem fokozásáról van szó. Emellett felhívom a figyelmet arra,  hogy 
a végrehajtási jogi aktusokat nem továbbítják a nemzeti parlamentekhez a szubszidiaritás elve 
tiszteletben tartásának ellenőrzése végett.

Mivel egyre több esetben fordul elő az A1 nyomtatvány hamisítása, elengedhetetlen e 
dokumentum biztonságossá tétele, továbbá rendelkezni kell egyrészt a dokumentum bíróság 
előtti érvénytelenítéséről abban az esetben, ha megbízhatósága kétséges lenne, másrészt egy 
előzetes nyilatkozati eljárás bevezetéséről. Mindehhez a társjogalkotók közötti részletes 
megbeszélésekre lesz szükség, amelyeket a végrehajtási jogi aktusok alkalmazása nem tesz 
lehetővé. Ezenkívül szükséges a szubszidiaritás elvének nemzeti parlamentek általi ellenőrzése 
is.

Az Európai Unió Bírósága szerint meg kell hagyni a tagállamok mérlegelési jogkörét a 
kiküldetési nyomtatványok fogadó tagállamok általi ellenőrzése céljából történő használatára 
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vonatkozóan. A szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozások tehát megengedhetők 
akkor, ha olyan közérdeken alapuló kényszerítő indok áll fenn, amelyet még nem védenek, és 
amennyiben e korlátozások alkalmasak a kitűzött célok elérésére, továbbá ha arányosak. Az 
Európai Bizottság által javasolt egységesítés ellentmond a fenti álláspontnak, mivel előír egy 
eljárást azon helyzetek meghatározásához, amelyek során a dokumentumot kiállítják, és 
meghatározza a dokumentumban foglalt elemeket.

Ezen okból kifolyólag úgy véljük, hogy a kérdéses szöveg nem tartja tiszteletben a 
szubszidiaritás elvét. Javaslom az Önökhöz eljuttatott indokolt vélemény elfogadását.

Jean Bizet úr,  e l n ö k . – E szöveg fontos. A szubszidiaritás elvének lényegét érinti. 
Létezik bizonyos keleti országok dömpingjének jelensége. 

A vita végén az Európai Ügyek Bizottsága egyhangúlag elfogadta az indokolt véleményre 
vonatkozó állásfoglalási indítványt.

Európai állásfoglalási indítvány indokolt véleményről

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 
883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM 
(2016) 815) célja, hogy a nemzeti hatóságok számára rendelkezésre álljanak a kiküldött 
munkavállalók státuszának ellenőrzését lehetővé tevő eszközök.

Az említett hatóságok közötti együttműködésre vonatkozóan egyértelműbb eljárásokat hoz 
létre a potenciálisan tisztességtelen vagy csalárd gyakorlatok kezelése érdekében.

A javaslat megerősíti a kiküldött munkavállalóra alkalmazandó szociális biztonsági 
jogszabályokat tanúsító A1 hordozható dokumentumot kiállító intézmények kötelezettségeit a 
releváns információk vizsgálata tekintetében annak érdekében, hogy biztosított legyen a 
tanúsítványban feltüntetett adatok pontossága.

Emellett egyértelmű határidőket szab meg a nemzeti hatóságok közötti információcserékre 
vonatkozóan.

A javaslat továbbá meg kívánja könnyíteni az országok között zajló, a tagállamok szociális 
biztonsági intézményei és munkaügyi felügyelőségei, adó- és idegenrendészeti hatóságai közötti 
információcseréket annak érdekében, hogy elérjék a foglalkoztatással, az egészséggel, a 
biztonsággal, a bevándorlással és az adózással kapcsolatos jogi kötelezettségek tiszteletben 
tartását.

A szöveg mindeközben végrehajtási jogi aktusok alkalmazásáról rendelkezik az alkalmazandó 
szociális biztonsági jogszabályokat tanúsító dokumentum – az A1 nyomtatvány – kiállításának 
határidejére, formátumára, tartalmára vonatkozó egységes eljárás bevezetése érdekében.

A végrehajtási jogi aktusok meghatározzák azokat a helyzeteket is, amikor a dokumentumot 
kiállítják, valamint a dokumentum kiállítását megelőzően ellenőrizendő elemeket.
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Foglalkoznak a dokumentum visszavonásának kérdésével, ha annak pontosságát és 
érvényességét vitatja a foglalkoztatás szerinti tagállam illetékes intézménye.

Tekintettel az Alkotmány 88. cikkének (6) bekezdésére

a Szenátus az alábbi észrevételeket teszi:

– a végrehajtási jogi aktusok alkalmazása a rendelettervezet alapvető elemével kapcsolatos, 
miután a csalás elleni küzdelem fokozásáról van szó;

– a végrehajtási jogi aktusokat nem továbbítják a nemzeti parlamentekhez a 
szubszidiaritás elve tiszteletben tartásának ellenőrzése végett;

– mivel egyre több esetben fordul elő az A1 nyomtatvány hamisítása, 
elengedhetetlen e dokumentum biztonságossá tétele, továbbá rendelkezni kell 
egyrészt a bíróság előtti érvénytelenítéséről abban az esetben, ha megbízhatósága 
kétséges lenne, másrészt egy előzetes nyilatkozati eljárás bevezetéséről, amihez a 
társjogalkotók közötti részletes megbeszélésekre lesz szükség, amelyeket a 
végrehajtási jogi aktusok alkalmazása nem tesz lehetővé;

– az Európai Unió Bírósága szerint meg kell hagyni a tagállamok mérlegelési jogkörét a 
kiküldetési nyomtatványok fogadó tagállamok általi ellenőrzése céljából történő használatára 
vonatkozóan; A szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozások tehát 
megengedhetők akkor, ha olyan közérdeken alapuló kényszerítő indok áll fenn, amelyet még 
nem védenek, és amennyiben e korlátozások alkalmasak a kitűzött célok elérésére, továbbá ha 
arányosak.

– az Európai Bizottság által javasolt egységesítés ellentmond a fenti álláspontnak, 
mivel előír egy eljárást azon helyzetek meghatározásához, amelyek során a 
dokumentumot kiállítják, és meghatározza a dokumentumban foglalt elemeket.

Ezen okból kifolyólag a Szenátus úgy véli, hogy a  rendeletre irányuló javaslat 
(COM(2016)815) nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás elvét, következésképpen kéri 
ennek figyelembevételét.


