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AVIZ MOTIVAT 
AL UNUI PARLAMENT NAȚIONAL 
REFERITOR LA SUBSIDIARITATE

Subiect: Avizul motivat al Senatului Franței referitor la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului 
(CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

Senatul Franței a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea de 
regulament menționată mai sus.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității.
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ANEXĂ

Nr. 102

SENATUL

SESIUNEA ORDINARĂ 2016-2017

8 martie 2017

ATENȚIE:

DOCUMENT PROVIZORIU

Doar versiunea tipărită definitivă are valoare de text autentic.

REZOLUȚIE EUROPEANĂ

CONȚINÂND UN AVIZ MOTIVAT

referitor la conformitatea cu principiul subsidiarității a propunerii de regulament 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor 

de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a 
procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 (COM (2016) 

815 final)

A devenit rezoluție a Senatului, în conformitate cu articolul 73g alineatele (4) și (5) din 
Regulamentul Senatului, rezoluția adoptată de Comisia pentru afaceri sociale, care are 
următorul conținut:
�

  A se vedea numerele: Senat 392 (2016-2017).



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

RO

Propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire 
a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 (COM (2016) 815 
final) urmărește, în special, ca autoritățile naționale să dispună de instrumentele necesare 
pentru a verifica statutul lucrătorilor detașați în ceea ce privește securitatea socială.

Aceasta stabilește proceduri mai clare pentru cooperarea între autoritățile respective pentru a 
face față eventualelor practici neloiale sau abuzive.

Astfel acesta prevede să consolideze obligațiile instituțiilor care emit documentul portabil A1, 
care atestă legislația privind securitatea socială aplicabilă lucrătorilor detașați, în ceea ce 
privește evaluarea informațiilor relevante, pentru a asigura acuratețea elementelor care sunt 
incluse în acest certificat.

Aceasta prevede, printre altele, termene clare pentru schimburile de informații între autoritățile 
naționale.

Propunerea vizează, de asemenea, să faciliteze schimburile de informații la nivel interstatal 
între instituțiile responsabile pentru securitatea socială, serviciile de inspecție a muncii, 
serviciile de imigrație sau administrațiile fiscale ale statelor membre, pentru a se asigura 
respectarea tuturor obligațiilor juridice în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, sănătatea, 
securitatea, imigrația și impozitarea.

Cu toate acestea, textul prevede utilizarea actelor de punere în aplicare pentru stabilirea unei 
proceduri standard cu un termen limită pentru emiterea, formatul și conținutul documentului, 
formular A1, care atestă legislația privind securitatea socială aplicabilă.

Actele de punere în aplicare vor stabili, de asemenea, situațiile în care se eliberează 
documentul, împreună cu elementele care trebuie verificate înainte de emiterea documentului.

Acestea vor aborda chestiunea retragerii documentului în cazul în care exactitatea și 
valabilitatea acestuia sunt contestate de către instituția competentă din statul membru unde se 
desfășoară activitatea.

Având în vedere articolul 88-6 din Constituție,

Senatul face următoarele observații:

– utilizarea actelor de punere în aplicare se referă la un element esențial al proiectului de 
regulament, adică, intensificarea combaterii fraudei;

– actele de punere în aplicare nu sunt trimise parlamentelor naționale pentru exercitarea 
controlului respectării principiului subsidiarității;

– având în vedere creșterea numărului de cazuri de falsificare a formularului A1, este 
esențială „securizarea” acestui document, prevederea anulării acestuia în instanță dacă există 
îndoieli cu privire la veridicitatea acestuia și stabilirea unei proceduri de declarare prealabilă, 
aspecte care suscită dezbateri aprinse între colegiuitori, fapt ce nu permite utilizarea actelor de 
punere în aplicare;
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– Curtea de Justiție a Uniunii Europene consideră că trebuie să li se permită statelor membre o 
marjă de apreciere în ceea ce privește utilizarea formularelor de detașare în scopul efectuării 
controlului de către statele membre gazdă; restricțiile privind libertatea de a presta servicii 
sunt permise dacă există un motiv imperativ de interes general care nu este deja salvgardat, de 
natură să asigure realizarea obiectivului urmărit, cu condiția ca măsura restrictivă să fie 
proporțională;

– armonizarea propusă de Comisia Europeană contrazice această poziție prin impunerea unei 
proceduri pentru stabilirea situațiilor în care se eliberează documentul, precum și a 
elementelor pe care le conține.

Din aceste motive, Senatul consideră că propunerea de regulament COM(2016) 815 nu 
respectă principiul subsidiarității și solicită, prin urmare, să se țină seama de acesta.

Prezentul document a devenit rezoluție a Senatului la 8 martie 2017.

Președintele,
Semnătura: Gérard LARCHER
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Reuniunea Comisiei pentru afaceri europene de joi, 9 februarie 2017

Aspecte sociale și sănătate - Coordonarea regimurilor de securitate socială: Aviz 
motivat redactat de
Dl Alain Vasselle

Dl Alain Vasselle, raportor. - Comisia Europeană a prezentat în luna decembrie a anului trecut o 
propunere de revizuire a regulamentelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială din 2004 
și 2009. Textul are ca scop să faciliteze mobilitatea lucrătorilor, să asigure un tratament 
echitabil al contribuabililor și lucrătorilor detașați, precum să amelioreze cooperarea între 
autoritățile administrative din statele membre. Modificările propuse țin seama, inter alia, de 
hotărârea Dano și Alimanovic, pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în 2014 și 
2015, care a subliniat fenomenul „turismului social”, denunțat de mai multe țări: resortisanți 
ai statelor membre se instalează în alt stat membru pentru a beneficia de prestații sociale.

Aș dori să vă reamintesc că, în conformitate cu articolul 48 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, coordonarea sistemelor de securitate socială nu stabilește 
cine poate beneficia de asigurările prevăzute de legislația națională, nici tipul de prestații 
care trebuie acordate; aceste chestiuni țin de competența statelor membre. Intervenția 
Uniunii permite numai stabilirea criteriilor pentru definirea sistemului sub a cărui incidență 
intră orice cetățean mobil.

Proiectul de regulament prezentat de Comisia Europeană urmărește, printre altele, ca autoritățile 
naționale să dispună de instrumentele necesare pentru a verifica statutul lucrătorilor detașați în 
ceea ce privește securitatea socială. Acesta include și o dispoziție referitoare la certificatele A1. 
Aceste documente permit atestarea afilierii lucrătorului detașat la sistemul de securitate socială 
din țara de origine. Diferitele rapoarte ale comisiei noastre privind acest subiect au evaluat 
riscurile de fraudă legate de aceste certificate.

Proiectul Comisiei prevede o armonizare a procedurii de eliberare și a conținutului formularelor 
A1. Aceasta va fi efectuată prin acte de punere în aplicare adoptate de Comisie. Actele de punere 
în aplicare trebuie, în principiu, să reglementeze elemente neesențiale ale unui proiect de text al 
Uniunii. Nu este cazul aici, deoarece textul se referă la combaterea fraudei. Vă reamintesc, de 
asemenea, că actele de punere în aplicare nu sunt trimise parlamentelor naționale pentru 
exercitarea controlului respectării principiului subsidiarității.

Având în vedere creșterea numărului de cazuri de falsificare a formularului A1, este esențială 
„securizarea” acestui document, prevederea anulării acestuia în instanță dacă există îndoieli cu 
privire la veridicitatea acestuia și stabilirea unei proceduri de declarare prealabilă, Toate aceste 
aspecte suscită dezbateri aprinse între colegiuitori, fapt ce nu permite utilizarea actelor de 
punere în aplicare. Acestea implică și exercitarea de către parlamentele naționale a controlului 
asupra respectării principiului subsidiarității.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene consideră, de altfel, că trebuie să li se permită statelor 
membre o marjă de apreciere în ceea ce privește utilizarea formularelor de detașare în scopul 
efectuării controlului de către statele membre gazdă; Restricțiile privind libertatea de a presta 
servicii sunt permise dacă există un motiv imperativ de interes general care nu este deja 
salvgardat, de natură să asigure realizarea obiectivului urmărit, cu condiția ca măsura restrictivă 
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să fie proporțională. În schimb, armonizarea propusă de Comisia Europeană contrazice această 
poziție prin impunerea unei proceduri pentru stabilirea situațiilor în care se eliberează 
documentul, precum și a elementelor pe care le conține.

Din aceste motive, Senatul consideră că acest text nu respectă principiul subsidiarității. 
Propun adoptarea avizului motivat care vi s-a transmis.

Dl Jean Bizet, președinte. - Acest text este important. El ține de aspectele esențiale ale 
principiului subsidiarității. Există o formă de dumping din partea unor țări din Europa de Est.

În urma dezbaterii, Comisia pentru afaceri europene a adoptat în unanimitate propunerea de rezoluție 
conținând un aviz motivat.

Propunere de rezoluție conținând un aviz motivat

Propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a 
procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 (COM (2016) 815 final) 
urmărește, în special, ca autoritățile naționale să dispună de instrumentele necesare pentru a 
verifica statutul lucrătorilor detașați în ceea ce privește securitatea socială.

Aceasta stabilește proceduri mai clare pentru cooperarea între autoritățile respective pentru a 
face față eventualelor practici neloiale sau abuzive.

Astfel acesta prevede să consolideze obligațiile instituțiilor care emit documentul portabil A1, 
care atestă legislația privind securitatea socială aplicabilă lucrătorilor detașați, în ceea ce 
privește evaluarea informațiilor relevante, pentru a asigura acuratețea elementelor care sunt 
incluse în acest certificat.

Aceasta prevede, printre altele, termene clare pentru schimburile de informații între 
autoritățile naționale.

Propunerea vizează, de asemenea, să faciliteze schimburile de informații la nivel interstatal între 
instituțiile responsabile pentru securitatea socială, serviciile de inspecție a muncii, serviciile de 
imigrație sau administrațiile fiscale ale statelor membre, pentru a se asigura respectarea tuturor 
obligațiilor juridice în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, sănătatea, securitatea, imigrația 
și impozitarea.

Cu toate acestea, textul prevede utilizarea actelor de punere în aplicare pentru stabilirea unei 
proceduri standard cu un termen limită pentru emiterea, formatul și conținutul documentului, 
formular A1, care atestă legislația privind securitatea socială aplicabilă.

Actele de punere în aplicare vor stabili, de asemenea, situațiile în care se eliberează documentul, 
împreună cu elementele care trebuie verificate înainte de emiterea documentului.

Acestea vor aborda chestiunea retragerii documentului în cazul în care exactitatea și valabilitatea 
acestuia sunt contestate de către instituția competentă din statul membru unde se desfășoară 
activitatea.
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Având în vedere articolul 88-6 din Constituție,

Senatul face următoarele observații:

– utilizarea actelor de punere în aplicare se referă la un element esențial al proiectului de 
regulament, adică, intensificarea combaterii fraudei;

– actele de punere în aplicare nu sunt trimise parlamentelor naționale pentru exercitarea 
controlului respectării principiului subsidiarității;

– având în vedere creșterea numărului de cazuri de falsificare a formularului A1, este 
esențială „securizarea” acestui document, prevederea anulării acestuia în instanță dacă există 
îndoieli cu privire la veridicitatea acestuia și stabilirea unei proceduri de declarare prealabilă, 
aspecte care suscită dezbateri aprinse între colegiuitori, fapt ce nu permite utilizarea actelor de 
punere în aplicare;

– Curtea de Justiție a Uniunii Europene consideră că trebuie să li se permită statelor membre o 
marjă de apreciere în ceea ce privește utilizarea formularelor de detașare în scopul efectuării 
controlului de către statele membre gazdă; restricțiile privind libertatea de a presta servicii 
sunt permise dacă există un motiv imperativ de interes general care nu este deja salvgardat, de 
natură să asigure realizarea obiectivului urmărit, cu condiția ca măsura restrictivă să fie 
proporțională.

– armonizarea propusă de Comisia Europeană contrazice această poziție prin 
impunerea unei proceduri pentru stabilirea situațiilor în care se eliberează 
documentul, precum și a elementelor pe care le conține.

Din aceste motive, Senatul consideră că propunerea de regulament COM(2016) 815 nu 
respectă principiul subsidiarității și solicită, prin urmare, să se țină seama de acesta.


