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PAGRĮSTA NACIONALINIO 
PARLAMENTO NUOMONĖ DĖL 

SUBSIDIARUMO
Tema: Prancūzijos Respublikos Senato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) 
Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką
(COM(2016) 0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo dienos gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
pirmininkams pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas 
neatitinka subsidiarumo principo.

Prancūzijos Respublikos Senatas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo 
dėl reglamento.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.
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PRIEDAS

Nr. 102

SENATAS

2016–2017 M. EILINĖ SESIJA

2017 m. kovo 8 d.

Dėmesio

Laikinas dokumentas

Autentiškas tik galutinis spausdintas dokumentas

Rezoliucija Europos klausimais,

kurioje pateikiama pagrįsta nuomonė

dėl Pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) 

Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką 
(COM(2016) 0815 final), atitikties subsidiarumo principui

Remiantis Senato darbo tvarkos taisyklių 73 straipsnio 4 ir 5 dalimis Senato 
rezoliucija priimta pagal Socialinių reikalų komiteto rezoliuciją; rezoliucijos 
turinys pateikiamas toliau.
�

 Žr. numerį: Senatas 392 (2016–2017).
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Pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką (COM(2016) 0815 final), tikslas – 
užtikrinti nacionalinėms valdžios institucijoms priemones, skirtas patikrinti komandiruotųjų 
darbuotojų socialinės apsaugos statusą.

Jame nustatytos aiškesnės šių institucijų bendradarbiavimo procedūros siekiant kovoti su 
galima nesąžininga praktika arba piktnaudžiavimu.

Todėl pasiūlyme sustiprinta prievolė institucijai, išduodančiai perkeliamąjį dokumentą A1, 
kuriame nurodyti komandiruotiesiems darbuotojams taikytini socialinės apsaugos teisės aktai, 
patikrinti turimą informaciją siekiant užtikrinti, kad pažymėjime pateikta informacija yra 
teisinga.

Be to, pasiūlyme nustatyti tikslūs valdžios institucijų keitimosi informacija terminai.

Pasiūlymu taip pat siekiama sudaryti šalių socialinės apsaugos įstaigoms ir darbo 
inspekcijoms, imigracijos ar mokesčių institucijoms palankias sąlygas keistis informacija 
siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi darbo, sveikatos ir saugos, imigracijos ir mokesčių sričių 
teisinių įsipareigojimų.

Tačiau dokumente numatyta priimti įgyvendinimo aktus siekiant nustatyti standartinę tvarką, 
įskaitant dokumento A1, kuriame nurodoma, kokie socialinės apsaugos teisės aktai yra 
taikomi, išdavimo terminas, formatas ir turinys.

Įgyvendinimo aktuose taip pat bus nustatytos sąlygos, kuriomis tas dokumentas išduodamas, ir 
prieš išduodant dokumentą tikrintinų veiksnių sąrašas.

Juose bus nagrinėjamas dokumento anuliavimas, kai darbo vietos valstybės narės 
kompetentinga įstaiga užginčija jo tikslumą ar galiojimą.

Remdamasis Konstitucijos 88-6 straipsniu,

Senatas pateikia šias pastabas:

įgyvendinimo aktų taikymas susijęs su esminiu reglamento projekto aspektu, nes svarbu 
aktyviau kovoti su sukčiavimu;

įgyvendinimo aktai neperduodami nacionaliniams parlamentams patikrinti atitiktį 
subsidiarumo principui;

kadangi A1 forma yra vis dažniau klastojama, būtina apsaugoti šį dokumentą, numatyti jo 
panaikinimą teismo sprendimu kilus abejonių dėl jo tikrumo ir nustatyti išankstinę pranešimo 
procedūrą, dėl kurios kyla daug diskusijų tarp teisėkūros institucijų; visa tai neįmanoma 
taikant įgyvendinimo aktus;

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas mano, kad reikia suteikti valstybėms narėms 
galimybę veikti savo nuožiūra naudojant komandiravimo formas priimančios valstybės narės 
vykdomos kontrolės tikslais; laisvė teikti paslaugas gali būti ribojama, jei ribojimas yra 
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grindžiamas privalomais bendrojo dar nesaugomo intereso pagrindais bei gali užtikrinti, jog 
bus įgyvendintas juo siekiamas tikslas, ir su sąlyga, kad ribojamoji priemonė bus proporcinga;

Europos Komisijos pasiūlymas suvienodinti prieštarauja tokiai pozicijai, kadangi juo įvedama 
procedūra, pagal kurią nustatomos šio dokumento išdavimo sąlygos ir jame teiktina 
informacija.

Dėl šių priežasčių Senatas mano, kad pasiūlyme dėl reglamento COM(2016) 0815 final 
nesilaikoma subsidiarumo principo, todėl prašo į tai atsižvelgti.

Senato rezoliucija priimta 2017 m. kovo 8 d.

Pirmininkas
[parašas] Gérard Larcher
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2017 m. vasario 9 d., ketvirtadienis, Europos reikalų komiteto posėdis

Socialiniai ir sveikatos klausimai. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas
Alain Vasselle pagrįsta nuomonė

Pranešėjas Alain Vasselle 2016 m. gruodžio mėn. Europos Komisija pristatė pasiūlymą 
peržiūrėti reglamentus dėl 2004 m. ir 2009 m. socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. 
Dokumentu siekiama sudaryti palankesnes sąlygas darbuotojų judumui, užtikrinti vienodas 
sąlygas mokesčių mokėtojams ir mobiliesiems darbuotojams, taip pat pagerinti valstybių 
narių administracinių institucijų bendradarbiavimą. Siūlomuose pakeitimuose visų pirma 
atsižvelgiama į 2014 m. ir 2015 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus, 
priimtus Dano ir Alimanovic bylose, kuriuose atkreiptas dėmesys į daugelio šalių nurodomą 
„socialinio turizmo“ reiškinį, kai vienos valstybės narės piliečiai įsikuria kitoje valstybėje 
narėje, kad galėtų pasinaudoti socialinėmis paslaugomis.

Primenu, kad remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 48 straipsniu socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimu neapibrėžiama nei kas gali pasinaudoti nacionaliniais 
teisės aktais numatyta sistema, nei teikiamų paslaugų pobūdis. Šiuos klausimus sprendžia 
valstybės narės. Sąjunga gali tik apibrėžti kriterijus, kuriais remiantis būtų nustatyta 
visiems mobiliesiems darbuotojams taikoma sistema.

Europos Komisijos pristatyto reglamento projekto tikslas – užtikrinti nacionalinėms valdžios 
institucijoms priemones, skirtas patikrinti komandiruotųjų darbuotojų socialinės apsaugos 
statusą. Taigi jame yra nuostata dėl A1 pažymėjimų. Šie dokumentai leidžia patvirtinti 
komandiruoto darbuotojo priklausymą siunčiančiosios valstybės narės socialinės apsaugos 
sistemai. Įvairiuose mūsų komiteto pranešimuose šiuo klausimu nurodyta su šiais pažymėjimais 
susijusi sukčiavimo rizika.

Komisijos projekte numatyta suvienodinti formos A1 išdavimo procedūrą ir jos turinį. Tai būtų 
atliekama Komisijai priimant įgyvendinimo aktus. Įgyvendinimo aktų taikymas iš esmės turi būti 
susijęs su neesminėmis ES teisės akto projekto nuostatomis. Tačiau taip nėra, nes tikslas – 
aktyviau kovoti su sukčiavimu. Be to, primenu, kad įgyvendinimo aktai neperduodami 
nacionaliniams parlamentams patikrinti jų atitiktį subsidiarumo principui.

A1 forma yra vis dažniau klastojama, todėl būtina apsaugoti šį dokumentą, numatyti jo 
panaikinimą teismo sprendimu kilus abejonių dėl jo tikrumo ir nustatyti išankstinio 
deklaravimo procedūrą. Dėl visų šių klausimų tarp teisėkūros institucijų kyla daug diskusijų. 
Visa tai neįmanoma taikant įgyvendinimo aktus. Taip pat būtina, kad nacionaliniai parlamentai 
stebėtų, ar laikomasi subsidiarumo principo.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas mano, kad reikia suteikti valstybėms narėms galimybę 
veikti savo nuožiūra naudojant komandiravimo formas priimančios valstybės narės vykdomos 
kontrolės tikslais. Laisvė teikti paslaugas gali būti ribojama, jei ribojimas yra grindžiamas 
privalomais bendrojo dar nesaugomo intereso pagrindais bei gali užtikrinti, jog bus įgyvendintas 
juo siekiamas tikslas, ir su sąlyga, kad ribojamoji priemonė bus proporcinga. Tačiau Europos 
Komisijos pasiūlymas suvienodinti prieštarauja tokiai pozicijai, kadangi jame numatyta 
procedūra, pagal kurią nustatomos šio dokumento išdavimo sąlygos ir jame pateikiama 
informacija.



PE601.141v01-00 6/7 NP\1119878LT.docx

LT

Dėl šių priežasčių manome, kad dokumente nesilaikoma subsidiarumo principo. Raginu jus 
priimti šią jums pateiktą pagrįstą nuomonę.

Jean Bizet, pirmininkas. Šis dokumentas yra svarbus. Esame svarbiausi subsidiarumo 
principo sergėtojai. Kai kurios Rytų šalys vykdo tam tikros formos dempingą.

Po diskusijos Europos reikalų komitetas vieningai priėmė rezoliucijos pasiūlymą dėl 
pagrįstos nuomonės.

Rezoliucijos projektas Europos klausimais, kurioje pateikiama pagrįsta nuomonė

Pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką (COM(2016) 0815 final), tikslas – 
užtikrinti nacionalinėms valdžios institucijoms priemones, būtinas patikrinti komandiruotųjų 
darbuotojų socialinės apsaugos statusą.

Jame nustatytos aiškesnės šių institucijų bendradarbiavimo procedūros siekiant kovoti su 
galima nesąžininga praktika arba piktnaudžiavimu.

Todėl pasiūlyme sustiprinta prievolė institucijai, išduodančiai perkeliamąjį dokumentą A1, 
kuriame nurodyti komandiruotiesiems darbuotojams taikytini socialinės apsaugos teisės aktai, 
patikrinti turimą informaciją siekiant užtikrinti, kad pažymėjime pateikta informacija yra 
teisinga.

Be to, pasiūlyme nustatyti tikslūs valdžios institucijų keitimosi informacija terminai.

Pasiūlymu taip pat siekiama sudaryti šalių socialinės apsaugos įstaigoms ir darbo inspekcijoms, 
imigracijos ar mokesčių institucijoms palankias sąlygas keistis informacija siekiant užtikrinti, 
kad būtų laikomasi darbo, sveikatos ir saugos, imigracijos ir mokesčių sričių teisinių 
įsipareigojimų.

Dokumente numatyta priimti įgyvendinimo aktus siekiant nustatyti standartinę tvarką, įskaitant 
dokumento A1, kuriame nurodoma, kokie socialinės apsaugos teisės aktai yra taikomi, išdavimo 
terminas, formatas ir turinys.

Įgyvendinimo aktuose taip pat bus nustatytos sąlygos, kuriomis, tas dokumentas išduodamas, ir 
prieš išduodant dokumentą tikrintinų veiksnių sąrašas.

Juose bus nagrinėjamas dokumento anuliavimas, kai darbo vietos valstybės narės kompetentinga 
įstaiga užginčija jo tikslumą ar galiojimą.

Remdamasis Konstitucijos 88-6 straipsniu,

Senatas pateikia šias pastabas:

įgyvendinimo aktų taikymas susijęs su esminiu reglamento projekto aspektu, nes svarbu 
aktyviau kovoti su sukčiavimu;
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įgyvendinimo aktai neperduodami nacionaliniams parlamentams patikrinti jų atitiktį 
subsidiarumo principui;

kadangi A1 forma yra vis dažniau klastojama, būtina apsaugoti šį dokumentą, numatyti jo 
panaikinimą teismo sprendimu kilus abejonių dėl jo tikrumo ir nustatyti išankstinę 
deklaravimo procedūrą, dėl kurios kyla daug diskusijų tarp teisėkūros institucijų; visa tai 
neįmanoma taikant įgyvendinimo aktus;

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas mano, kad reikia suteikti valstybėms narėms 
galimybę veikti savo nuožiūra naudojant komandiravimo formas priimančios valstybės narės 
vykdomos kontrolės tikslais; laisvė teikti paslaugas gali būti ribojama, jei ribojimas yra 
grindžiamas privalomais bendrojo dar nesaugomo intereso pagrindais bei gali užtikrinti, jog 
bus įgyvendintas juo siekiamas tikslas, ir su sąlyga, kad ribojamoji priemonė bus proporcinga;

Europos Komisijos pasiūlymas suvienodinti prieštarauja tokiai pozicijai, kadangi juo 
įvedama procedūra, pagal kurią nustatomos šio dokumento išdavimo sąlygos ir jame 
pateikiama informacija.

Dėl šių priežasčių Senatas mano, kad pasiūlyme dėl reglamento COM(2016) 0815 final 
nesilaikoma subsidiarumo principo, todėl prašo į tai atsižvelgti.


