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20.3.2017

VALSTS PARLAMENTA PAMATOTS 
ATZINUMS PAR SUBSIDIARITĀTI

Temats: Francijas parlamenta Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar 
ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 
nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 
pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Pielikumā pievienots Francijas parlamenta Senāta pamatots atzinums par minēto regulas 
priekšlikumu.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē.
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PIELIKUMS

Nr. 102

SENĀTS

KĀRTĒJĀ SESIJA (2016-2017)

2017. gada 8. martā

IEVĒRĪBAI

PAGAIDU DOKUMENTS

Par autentisku ir uzskatāms tikai oficiāli publicēts dokuments.

EIROPAS LIETU REZOLŪCIJA

AR PAMATOTU ATZINUMU

par subsidiaritātes principa ievērošanu saistībā ar priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par 

sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko 
nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 (COM(2016) 815 final)

Saskaņā ar Senāta Reglamenta 73.g panta ceturto un piekto daļu Sociālo lietu 
komiteja ir pieņēmusi šo galīgo rezolūciju:
�
Priekšlikums regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību 

  Sk. Nr.  392 (Senāts) (2016–2017).
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Regulai (EK) Nr. 883/2004 (COM(2016) 815 final), ir sagatavots jo īpaši tādēļ, lai valsts 
iestādēm būtu nodrošinātas iespējas pārbaudīt, kāds ir norīkotu darba ņēmēju statuss sociālā 
nodrošinājuma ziņā.

Priekšlikumā ir skaidrāk noteikts, kā iestādes sadarbojas, lai nepieļautu nelojālas vai 
ļaunprātīgas rīcības iespējas.

Turklāt priekšlikumā ir stingrāk noteikts, kā iestādēm, kuras izdod portatīvo dokumentu A1, 
kas apliecina, ka norīkotajam darba ņēmējam ir piemērojami sociālā nodrošinājuma tiesību 
akti, attiecīgā informācija ir jāpārbauda, lai garantētu, ka šajā sertifikātā sniegtās ziņas ir 
patiesas.

Priekšlikumā ir arī sīki izklāstīts, kā valsts iestādes apmainās ar informāciju.

Tāpat ar priekšlikumu ir iecerēts veicināt informācijas apmaiņas plūsmu no vienas valsts uz 
citu starp dalībvalstu sociālā nodrošinājuma iestādēm un darba inspektoru dienestiem, 
imigrācijas dienestiem un nodokļu pārvaldēm, lai panāktu, ka tiek pildītas visas 
nodarbinātības, veselības, drošības, imigrācijas un nodokļu jomas tiesību aktos noteiktās 
saistības.

Tomēr priekšlikumā ir paredzēts izmantot īstenošanas aktus, lai noteiktu standarta procedūru 
attiecībā uz to, kādā termiņā un formātā ir jāizdod dokuments A1 (sertifikāts), kurā norādīti 
sociālā nodrošinājuma tiesību akti, kas ir piemērojami norīkotajam darba ņēmējam, un kādam 
ir jābūt šī dokumenta saturam.

Ar īstenošanas aktiem arī nosaka, kādos gadījumos dokuments ir jāizsniedz un kāda 
informācija pirms dokumenta izdošanas ir jāpārbauda.

Ar tiem risina jautājumu par dokumenta atcelšanu gadījumos, kad nodarbinātības dalībvalsts 
kompetentā iestāde apstrīd attiecīgā dokumenta pareizību un derīgumu.

Ņemot vērā Konstitūcijas 88-6. pantu,

Senāts secina:

– īstenošanas aktu izmantošana attiecas uz būtisku regulas projekta elementu, jo šādi ir 
iecerēts stingrāk apkarot krāpšanu;

– īstenošanas akti netiek nosūtīti valstu parlamentiem, lai tie varētu pārliecināties par 
subsidiaritātes principa ievērošanu;

– dokuments A1 aizvien biežāk tiek viltots, tāpēc tam obligāti ir jākļūst par aizsargātu 
dokumentu, ir jāparedz iespēja tiesvedības ceļā to anulēt gadījumos, kad tiek apšaubīts 
dokumentā sniegto ziņu patiesums, un ir jāievieš iepriekšējas deklarēšanas procedūra, un abi 
likumdevēji par šiem aspektiem pamatīgi diskutē, tāpēc īstenošanas aktu izmantošana nav 
pieļaujama;

– Eiropas Savienības Tiesa uzskata, ka ir jāļauj dalībvalstīm pašām lemt par to norīkošanas 
veidlapu izmantošanu, kuras uzņēmējām dalībvalstīm ir jāpārbauda; ja to pamato sevišķi 
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svarīgi iemesli saistībā ar sabiedrības interesēm, kas nav ievērotas, ir pieļaujams arī ierobežot 
pakalpojumu sniegšanas brīvību, lai garantētu šāda sabiedrības interešu mērķa sasniegšanu, ar 
nosacījumu, ka ierobežojošais pasākums ir samērīgs;

– Eiropas Komisijas ierosinātā unifikācija ar šo nostāju nav savienojama, jo ir noteikta 
procedūra, kas obligāti jāievēro, lai konstatētu, kādos gadījumos dokuments tiek izdots un 
kādam ir jābūt dokumenta saturam.
Tādēļ Senāts uzskata, ka regulas priekšlikumā (COM(2016 815 final) nav ievērots 
subsidiaritātes princips, un tāpēc pieprasa šo faktu ņemt vērā.

Senāts šo rezolūciju pieņēmis 2017. gada 8. martā.

Priekšsēdētājs
Paraksts: Gérard LARCHER
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Eiropas lietu komitejas sanāksme ceturtdien, 2017. gada 9. februārī

Sociālās un veselības lietas – Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana: pamatots 
atzinums,
ko sniedzis Alain Vasselle

Referents Alain Vasselle: Pagājušā gada decembrī Eiropas Komisija iesniedza priekšlikumu 
pārskatīt 2004. un 2009. gadā pieņemtās regulas par sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu. Ar priekšlikumu ir iecerēts veicināt darba ņēmēju mobilitāti, garantēt vienādu 
attieksmi pret pastāvīgiem nodokļu maksātājiem un mobiliem darba ņēmējiem un uzlabot 
sadarbību starp dalībvalstu administratīvajām iestādēm. Grozījumi ir ierosināti, jo īpaši ņemot 
vērā Eiropas Savienības Tiesas 2014. un 2015. gadā pieņemtos spriedumus lietās Dano un 
Alimanovic, kur uzmanība pievērsta tā dēvētajam „sociālajam tūrismam”, par ko ziņojušas 
vairākas dalībvalstis, proti, vienas dalībvalsts valstspiederīgie izvēlas sev citu dzīvesvietas 
dalībvalsti, lai tur saņemtu sociālos pabalstus.

Atgādinu, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 48. pantu sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšana nav tas faktors, kurš nosaka, kam ir tiesības uz valsts 
tiesību aktos paredzēto nodrošinājumu, nedz arī to, kādi pakalpojumi ir sniedzami; šie 
jautājumi ir dalībvalstu kompetencē. Savienība šai ziņā var tikai ieviest kritērijus, kas 
jāizmanto, lai noteiktu, kurai sistēmai ir piederīgs attiecīgais mobilais iedzīvotājs.

Eiropas Komisijas iesniegtais regulas projekts ir sagatavots jo īpaši tādēļ, lai valsts iestādēm būtu 
nodrošinātas iespējas pārbaudīt, kāds ir norīkotu darba ņēmēju statuss sociālā nodrošinājuma 
ziņā. Regulas projektā ir arī noteikumi par sertifikātiem A1. Šie dokumenti apliecina, ka sociālais 
nodrošinājums norīkotajam darba ņēmējam ir garantēts tās valsts sistēmā, no kuras attiecīgais 
darba ņēmējs ir norīkots darbā citā valstī. Dažādos mūsu komitejas ziņojumos par šo jautājumu ir 
norādīts uz viltošanas risku, kas ar šiem sertifikātiem ir saistīts.

Komisijas projektā ir paredzēta standartizēta procedūra attiecībā uz to, kādos gadījumos un kāda 
satura dokuments A1 ir jāizdod. Šādu procedūru nosaka Komisija, pieņemot īstenošanas aktus. 
Īstenošanas akti principā ir jāizmanto nebūtiskiem ES tiesību akta projekta elementiem. Bet šajā 
gadījumā tas tā nav, jo šādi ir iecerēts stingrāk apkarot krāpšanu. Turklāt atgādinu, ka īstenošanas 
akti netiek nosūtīti valstu parlamentiem, lai tie varētu pārliecināties par subsidiaritātes principa 
ievērošanu.

Dokuments A1 aizvien biežāk tiek viltots, tāpēc tam obligāti ir jākļūst par aizsargātu 
dokumentu, ir jāparedz iespēja tiesvedības ceļā to anulēt gadījumos, kad tiek apšaubīts 
dokumentā sniegto ziņu patiesums, un ir jāievieš iepriekšējas deklarēšanas procedūra. Par to 
visu abi likumdevēji pamatīgi diskutē, tāpēc īstenošanas aktu izmantošana nav pieļaujama. Tas 
attiecas arī uz iespēju valstu parlamentiem pārliecināties par subsidiaritātes principa 
ievērošanu.

Eiropas Savienības Tiesa cita starpā uzskata, ka ir jāļauj dalībvalstīm pašām lemt par to 
norīkošanas veidlapu izmantošanu, kuras uzņēmējām dalībvalstīm ir jāpārbauda. Ja to pamato 
sevišķi svarīgi iemesli saistībā ar sabiedrības interesēm, kas nav ievērotas, ir pieļaujams arī 
ierobežot pakalpojumu sniegšanas brīvību, lai garantētu šāda sabiedrības interešu mērķa 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka ierobežojošais pasākums ir samērīgs. Bet Eiropas Komisijas 
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ierosinātā unifikācija ar šo nostāju nav savienojama, jo ir noteikta procedūra, kas obligāti 
jāievēro, lai konstatētu, kādos gadījumos dokuments tiek izdots un kādam ir jābūt dokumenta 
saturam.

Tādēļ mums ir pamats uzskatīt, ka minētajā priekšlikumā subsidiaritātes princips nav 
ievērots. Ierosinu pieņemt pamatoto atzinumu, kuru esat saņēmuši.

Priekšsēdētājs Jean Bizet: Šis ir svarīgs dokuments. Tas attiecas uz pašu subsidiaritātes 
principa būtību. Dažas austrumu valstis īsteno zināmu dempingu.

Debašu noslēgumā Eiropas lietu komiteja vienprātīgi pieņēma rezolūcijas priekšlikumu ar 
pamatotu atzinumu.

Priekšlikums Eiropas lietu rezolūcijai ar pamatotu atzinumu

Priekšlikums regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību 
Regulai (EK) Nr. 883/2004 (COM(2016) 815 final), ir sagatavots jo īpaši tādēļ, lai valsts 
iestādēm būtu nodrošinātas iespējas pārbaudīt, kāds ir norīkotu darba ņēmēju statuss sociālā 
nodrošinājuma ziņā.

Priekšlikumā ir skaidrāk noteikts, kā iestādes sadarbojas, lai nepieļautu nelojālas vai 
ļaunprātīgas rīcības iespējas.

Turklāt priekšlikumā ir stingrāk noteikts, kā iestādēm, kuras izdod portatīvo dokumentu A1, 
kas apliecina, ka norīkotajam darba ņēmējam ir piemērojami sociālā nodrošinājuma tiesību 
akti, attiecīgā informācija ir jāpārbauda, lai garantētu, ka šajā sertifikātā sniegtās ziņas ir 
patiesas.

Priekšlikumā ir arī sīki izklāstīts, kā valsts iestādes apmainās ar informāciju.

Tāpat ar priekšlikumu ir iecerēts veicināt informācijas apmaiņas plūsmu no vienas valsts uz citu 
starp dalībvalstu sociālā nodrošinājuma iestādēm un darba inspektoru dienestiem, imigrācijas 
dienestiem un nodokļu pārvaldēm, lai panāktu, ka tiek pildītas visas nodarbinātības, veselības, 
drošības, imigrācijas un nodokļu jomas tiesību aktos noteiktās saistības.

Tomēr priekšlikumā ir paredzēts izmantot īstenošanas aktus, lai noteiktu standarta procedūru 
attiecībā uz to, kādā termiņā un formātā ir jāizdod dokuments A1 (sertifikāts), kurā norādīti 
sociālā nodrošinājuma tiesību akti, kas ir piemērojami norīkotajam darba ņēmējam, un kādam ir 
jābūt šī dokumenta saturam.

Ar īstenošanas aktiem arī nosaka, kādos gadījumos dokuments ir jāizsniedz un kāda informācija 
pirms dokumenta izdošanas ir jāpārbauda.

Ar tiem risina jautājumu par dokumenta atcelšanu gadījumos, kad nodarbinātības dalībvalsts 
kompetentā iestāde apstrīd attiecīgā dokumenta pareizību un derīgumu.

Ņemot vērā Konstitūcijas 88-6. pantu,
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Senāts secina:

– īstenošanas aktu izmantošana attiecas uz būtisku regulas projekta elementu, jo šādi ir 
iecerēts stingrāk apkarot krāpšanu;

– īstenošanas akti netiek nosūtīti valstu parlamentiem, lai tie varētu pārliecināties par 
subsidiaritātes principa ievērošanu;

– dokuments A1 aizvien biežāk tiek viltots, tāpēc tam obligāti ir jākļūst par aizsargātu 
dokumentu, ir jāparedz iespēja tiesvedības ceļā to anulēt gadījumos, kad tiek apšaubīts 
dokumentā sniegto ziņu patiesums, un ir jāievieš iepriekšējas deklarēšanas procedūra, un abi 
likumdevēji par šiem aspektiem pamatīgi diskutē, tāpēc īstenošanas aktu izmantošana nav 
pieļaujama;

– Eiropas Savienības Tiesa uzskata, ka ir jāļauj dalībvalstīm pašām lemt par norīkošanas 
veidlapu izmantošanu, kuras uzņēmējām dalībvalstīm ir jāpārbauda; ja to pamato sevišķi 
svarīgi iemesli saistībā ar sabiedrības interesēm, kas nav ievērotas, ir pieļaujams arī ierobežot 
pakalpojumu sniegšanas brīvību, lai garantētu šāda sabiedrības interešu mērķa sasniegšanu, ar 
nosacījumu, ka ierobežojošais pasākums ir samērīgs.

– Eiropas Komisijas ierosinātā unifikācija ar šo nostāju nav savienojama, jo ir noteikta 
procedūra, kas obligāti jāievēro, lai konstatētu, kādos gadījumos dokuments tiek izdots un 
kādam ir jābūt dokumenta saturam;

tādēļ Senāts uzskata, ka regulas priekšlikumā (COM(2016 815 final) nav ievērots 
subsidiaritātes princips, un tāpēc pieprasa šo faktu ņemt vērā.


