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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI
Przedmiot: Uzasadniona opinia Senatu Francji w sprawie wniosku dotyczącego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości.

Senat Francji przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wyżej 
wspomnianego rozporządzenia.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.
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ZAŁĄCZNIK

Nr 102

SENAT

SESJA ZWYCZAJNA 2016–2017

8 marca 2017 r.

UWAGA

WERSJA TYMCZASOWA DOKUMENTU

Jedynie wersja ostateczna ma wartość tekstu autentycznego

UCHWAŁA EUROPEJSKA

ZAWIERAJĄCA UZASADNIONĄ OPINIĘ

w sprawie zgodności z zasadą pomocniczości wniosku w sprawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie 

(WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
(COM(2016)0815 wersja ostateczna)

Uchwałą Senatu, zgodnie z art. 73g ust. 4 i 5 Regulaminu Senatu, przyjęto sporządzoną przez 
Komisję Spraw Socjalnych uchwałę o następującym brzmieniu:
�

 Zob. numery: Senat 392 (2016–2017).



NP\1119878PL.docx 3/7 PE601.141v01-00

PL

Celem wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 (COM(2016)0815 wersja ostateczna) jest zwłaszcza udostępnienie organom 
krajowym narzędzi niezbędnych do sprawdzenia statusu pracowników delegowanych pod 
względem zabezpieczenia społecznego.

We wniosku określono przejrzystsze procedury współpracy między tymi organami, by stawić 
czoła praktykom potencjalnie nieuczciwym lub stanowiącym nadużycie.

Przewidziano w związku z tym rozszerzenie obowiązków instytucji wydających dokument 
przenośny A1 (stanowiący zaświadczenie o ustawodawstwie w dziedzinie zabezpieczenia 
społecznego mającym zastosowanie do pracownika delegowanego), jeśli chodzi o ocenę 
istotnych informacji, aby zapewnić rzetelność informacji zawartych w tym zaświadczeniu.

Ponadto we wniosku przewidziano jednoznaczne terminy wymiany informacji między 
organami krajowymi.

Wniosek ma również na celu ułatwienie transgranicznej wymiany informacji między 
instytucjami zabezpieczenia społecznego, służbami inspekcji pracy, organami imigracyjnymi i 
organami administracji podatkowej państw członkowskich z myślą o przestrzeganiu 
wszystkich obowiązków prawnych w zakresie zatrudnienia, zdrowia, bezpieczeństwa, 
imigracji i opodatkowania.

W akcie tym przewidziano jednak stosowanie aktów wykonawczych w celu wprowadzenia 
standardowej procedury (powiązanej z odpowiednim terminem) dotyczącej udzielania, 
formatu i treści dokumentu (formularza A1) zaświadczającego mające zastosowanie 
ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia społecznego.

W aktach wykonawczych będą również określane sytuacje, w których należy wydać ten 
dokument, oraz informacje, które należy sprawdzić przed wydaniem dokumentu.

Akty wykonawcze będą dotyczyć wycofania dokumentu w razie zakwestionowania jego 
rzetelności i ważności przez właściwą instytucję państwa członkowskiego zatrudnienia.

Uwzględniając art. 88–6 konstytucji,

Senat przedstawia następujące uwagi:

– przewidziane akty wykonawcze mają dotyczyć istotnego elementu rozporządzenia, a 
mianowicie poprawy skuteczności walki z oszustwami;

– akty wykonawcze nie są przekazywane parlamentom państw członkowskich z myślą o 
kontroli przestrzegania zasady pomocniczości;

– wobec mnożących się przypadków fałszowania formularzy A1 niezbędne wydaje się 
zabezpieczenie tego dokumentu, umożliwienie unieważnienia go przed sądem w razie 
wątpliwości co do jego prawdziwości, a także wprowadzenie procedury uprzedniego 
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zgłoszenia, co jest przedmiotem pogłębionych rozmów między współprawodawcami, a zatem 
nie pozwala na stosowanie aktów wykonawczych;

– Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest zdania, że należy zostawić państwom 
członkowskim pewien zakres uznaniowości w kwestii stosowania formularzy dotyczących 
delegowania do celów kontroli sprawowanej przez przyjmujące państwa członkowskie; 
dopuszczalne są tym samym ograniczenia w swobodzie świadczenia usług w razie 
wystąpienia nadrzędnego względu dotyczącego interesu ogólnego, który nie jest jeszcze 
chroniony, właściwego do zagwarantowania osiągnięcia celu, któremu służy, i pod 
warunkiem że środek ograniczający jest proporcjonalny;

– ujednolicenie proponowane przez Komisję jest sprzeczne z tym stanowiskiem, gdyż narzuca 
procedurę określania sytuacji, w których dokument A1 jest wydawany, jak również 
informacji, jakie on zawiera.

Z tych powodów Senat uważa, że wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2016)0815 
wersja ostateczna) nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, i domaga się uwzględnienia tego 
faktu.

Uchwała przyjęta przez Senat w dniu 8 marca 2017 r.

Przewodniczący
Podpisano: Gérard LARCHER
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Posiedzenie Komisji Spraw Europejskich w dniu 9 lutego 2017 r.

Sprawy społeczne i zdrowie – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: 
uzasadniona opinia
Autor: Alain Vasselle

Alain Vasselle, sprawozdawca: Komisja Europejska przedstawiła w grudniu ubiegłego roku 
wniosek dotyczący zmiany rozporządzeń w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego z 2004 i 2009 r. Dokument ten ma ułatwiać mobilność pracowników, zapewniać 
równe traktowanie podatników i pracowników korzystających ze swobody przemieszczania 
się oraz poprawiać współpracę między organami administracji państw członkowskich. 
Proponowane zmiany uwzględniają w szczególności wyroki w sprawach Dano i Alimanovic, 
wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 2014 i 2015 r., w których 
naświetlono potępiane przez szereg państw zjawisko „turystyki socjalnej”, polegające na tym, 
że obywatele państw członkowskich osiedlają się w innym państwie członkowskim, by 
korzystać tam ze świadczeń socjalnych.

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego nie określa, kto może korzystać z 
ubezpieczenia przewidzianego przez prawo krajowe ani jakiego rodzaju świadczenia są 
udzielane; te sprawy pozostają w gestii państw członkowskich. Unia może interweniować 
tylko w celu ustalenia kryteriów określających system, któremu podlegają poszczególni 
obywatele korzystający ze swobody przemieszczania się.

Wniosek w sprawie rozporządzenia przedstawiony przez Komisję Europejską ma m.in. 
udostępnić organom krajowym narzędzia niezbędne do sprawdzenia statusu pracowników 
delegowanych pod względem zabezpieczenia społecznego. Zawiera on przepis dotyczący 
zaświadczeń A1. Dokumenty te umożliwiają wykazanie, że dany pracownik delegowany jest 
objęty systemem zabezpieczenia społecznego państwa delegującego. W sprawozdaniach naszej 
komisji poświęconych tej sprawie zwrócono uwagę na ryzyko oszustw w odniesieniu do tych 
zaświadczeń.

Projekt Komisji przewiduje ujednolicenie procedury wydawania, a także treści formularzy A1. 
Ujednolicenie to ma być przeprowadzone w drodze aktów wykonawczych przyjętych przez 
Komisję. Akty wykonawcze muszą zasadniczo dotyczyć innych niż istotne elementów wniosku 
dotyczącego europejskiego aktu prawnego. W tym przypadku jest inaczej, ponieważ akty 
wykonawcze mają dotyczyć poprawy skuteczności walki z oszustwami. Chciałbym przypomnieć 
ponadto, że akty wykonawcze nie są przekazywane parlamentom państw członkowskich z myślą 
o kontroli przestrzegania zasady pomocniczości.

Wobec mnożących się przypadków fałszowania formularzy A1 niezbędne wydaje się 
zabezpieczenie tego dokumentu, umożliwienie unieważnienia go przed sądem w razie 
wątpliwości co do jego prawdziwości, a także wprowadzenie procedury uprzedniego 
zgłoszenia. Kwestie te są przedmiotem pogłębionych rozmów między współprawodawcami, 
co nie pozwala na zastosowanie aktów wykonawczych. Wymaga to również kontroli 
zgodności z zasadą pomocniczości, sprawowanej przez parlamenty narodowe.
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Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest zdania, że należy zostawić państwom 
członkowskim pewien zakres uznaniowości w kwestii stosowania formularzy dotyczących 
delegowania do celów kontroli sprawowanej przez przyjmujące państwa członkowskie. 
Dopuszczalne są tym samym ograniczenia w swobodzie świadczenia usług w razie wystąpienia 
nadrzędnego względu dotyczącego interesu ogólnego, który nie jest jeszcze chroniony, 
właściwego do zagwarantowania osiągnięcia celu, któremu służy, i pod warunkiem że środek 
ograniczający jest proporcjonalny. Tymczasem ujednolicenie proponowane przez Komisję jest 
sprzeczne z tym stanowiskiem, gdyż narzuca procedurę określania sytuacji, w których dokument 
A1 jest wydawany, jak również informacji, jakie on zawiera.

Z tych też powodów Senat uważa, że omawiany akt jest niezgodny z zasadą pomocniczości. 
Proponuję przyjąć uzasadnioną opinię, którą Państwu rozdano.

Jean Bizet, przewodniczący: To ważny dokument. Dotyka on samego sedna zasady 
pomocniczości. Mamy do czynienia ze swoistym dumpingiem ze strony niektórych krajów 
Europy Wschodniej.

Po przeprowadzeniu debaty Komisja Spraw Europejskich jednomyślnie przyjęła projekt 
uchwały w sprawie uzasadnionej opinii.

Uchwała europejska zawierająca uzasadnioną opinię

Celem wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 
883/2004 (COM(2016)0815 wersja ostateczna) jest zwłaszcza udostępnienie organom krajowym 
narzędzi niezbędnych do sprawdzenia statusu pracowników delegowanych pod względem 
zabezpieczenia społecznego.

We wniosku określono przejrzystsze procedury współpracy między tymi organami, by stawić 
czoła praktykom potencjalnie nieuczciwym lub stanowiącym nadużycie.

Przewidziano w związku z tym rozszerzenie obowiązków instytucji wydających dokument 
przenośny A1 (stanowiący zaświadczenie o ustawodawstwie w dziedzinie zabezpieczenia 
społecznego mającym zastosowanie do pracownika delegowanego), jeśli chodzi o ocenę 
istotnych informacji, aby zapewnić rzetelność informacji zawartych w tym zaświadczeniu.

Ponadto we wniosku przewidziano jednoznaczne terminy wymiany informacji między 
organami krajowymi.

Wniosek ma również na celu ułatwienie transgranicznej wymiany informacji między 
instytucjami zabezpieczenia społecznego, służbami inspekcji pracy, organami imigracyjnymi i 
organami administracji podatkowej państw członkowskich z myślą o przestrzeganiu wszystkich 
obowiązków prawnych w zakresie zatrudnienia, zdrowia, bezpieczeństwa, imigracji i 
opodatkowania.

W akcie tym przewidziano jednak stosowanie aktów wykonawczych w celu wprowadzenia 
standardowej procedury (powiązanej z odpowiednim terminem) dotyczącej udzielania, formatu i 
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treści dokumentu (formularza A1) zaświadczającego mające zastosowanie ustawodawstwo w 
zakresie zabezpieczenia społecznego.

W aktach wykonawczych będą również określane sytuacje, w których należy wydać ten 
dokument, oraz informacje, które należy sprawdzić przed wydaniem dokumentu.

Akty wykonawcze będą dotyczyć wycofania dokumentu w razie zakwestionowania jego 
rzetelności i ważności przez właściwą instytucję państwa członkowskiego zatrudnienia.

Uwzględniając art. 88–6 konstytucji,

Senat przedstawia następujące uwagi:

– przewidziane akty wykonawcze mają dotyczyć istotnego elementu rozporządzenia, a 
mianowicie poprawy skuteczności walki z oszustwami;

–  akty wykonawcze nie są przekazywane parlamentom państw członkowskich z myślą o 
kontroli przestrzegania zasady pomocniczości;

– wobec mnożących się przypadków fałszowania formularzy A1 niezbędne wydaje się 
zabezpieczenie tego dokumentu, umożliwienie unieważnienia go przed sądem w razie 
wątpliwości co do jego prawdziwości, a także wprowadzenie procedury uprzedniego 
zgłoszenia, co jest przedmiotem pogłębionych rozmów między współprawodawcami, a zatem 
nie pozwala na stosowanie aktów wykonawczych;

– Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest zdania, że należy zostawić państwom 
członkowskim pewien zakres uznaniowości w kwestii stosowania formularzy dotyczących 
delegowania do celów kontroli sprawowanej przez przyjmujące państwa członkowskie; 
dopuszczalne są tym samym ograniczenia w swobodzie świadczenia usług w razie 
wystąpienia nadrzędnego względu dotyczącego interesu ogólnego, który nie jest jeszcze 
chroniony, właściwego do zagwarantowania osiągnięcia celu, któremu służy, i pod 
warunkiem że środek ograniczający jest proporcjonalny;

– ujednolicenie proponowane przez Komisję jest sprzeczne z tym stanowiskiem, gdyż narzuca 
procedurę określania sytuacji, w których dokument A1 jest wydawany, jak również 
informacji, jakie on zawiera.

Z tych powodów Senat uważa, że wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2016)0815 
wersja ostateczna) nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, i domaga się uwzględnienia tego 
faktu.


