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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE
Vec: Odôvodnené stanovisko francúzskeho Senátu k návrhu nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa 
stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Na základe článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Francúzsky Senát poslal odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu nariadenia pripojené 
v prílohe.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.
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PRÍLOHA

Č. 102

SENÁT

RIADNA SCHÔDZA 2016 – 2017

8. marec 2017

UPOZORNENIE:

DOČASNÝ DOKUMENT

Za autentické znenie sa považuje len konečná vytlačená verzia.

EURÓPSKE UZNESENIE

S ODÔVODNENÝM STANOVISKOM

o súlade návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o 
koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, 

ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (COM (2016) 
815 final), so zásadou subsidiarity 

Uznesenie, ktoré prijal výbor pre sociálne veci, bolo v súlade s článkom 73g ods. 4 
a 5 rokovacieho poriadku Senátu prijaté ako uznesenie Senátu v tomto znení:
�
Cieľom návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup 

  Pozri čísla: Sénat 392 (2016-2017).
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vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (COM (2016) 815 final), je najmä poskytnúť 
vnútroštátnym orgánom nástroje potrebné na overovanie postavenia vyslaných pracovníkov z 
hľadiska sociálneho zabezpečenia.

Návrhom sa stanovujú jasnejšie postupy, pokiaľ ide o spoluprácu medzi týmito orgánmi v boji 
proti prípadným nekalým praktikám a zneužívaniu.

Stanovuje sa tak ním sprísnenie povinností inštitúcií vydávajúcich prenosný dokument A1, 
ktorý osvedčuje právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia uplatniteľné na vyslaných 
pracovníkov, pokiaľ ide o posúdenie súvisiacich informácií, aby bola zaručená správnosť 
údajov uvedených v tomto osvedčení.

Navyše, návrh stanovuje jednoznačné lehoty pre výmenu informácií medzi vnútroštátnymi 
orgánmi.

Takisto sa zameriava na uľahčenie výmeny informácií medzi jednotlivými krajinami, a to 
medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia a inšpektorátmi práce, úradmi pre 
prisťahovalectvo alebo daňovými úradmi členských štátov, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
všetkých právnych povinností v oblasti zamestnanosti, zdravia, bezpečnosti, prisťahovalectva a 
daní.

V texte sa však stanovuje uplatňovanie vykonávacích aktov v záujme zavedenia štandardného 
postupu vrátane lehoty na vydávanie, formátu a obsahu dokumentu – formulár A1, ktorý 
osvedčuje platné právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Vykonávacie akty sa budú týkať aj určenia situácií, v ktorých sa dokument vydáva, ako aj 
prvkov, ktoré by sa mali overiť pred vydaním dokumentu.

Budú upravovať otázku zrušenia dokumentu v prípade, že príslušná inštitúcia členského štátu 
zamestnania spochybňuje jeho presnosť a platnosť.

So zreteľom na článok 88-6 ústavy

Senát predkladá tieto pripomienky:

– uplatňovanie vykonávacích aktov sa týka podstatného prvku návrhu nariadenia, keďže 
cieľom je posilniť boj proti podvodom;

– vykonávacie akty sa národným parlamentom nepredkladajú na účely kontroly dodržiavania 
zásady subsidiarity;

– vzhľadom na zvyšujúci sa počet prípadov falšovania formulára A1 sa zdá nevyhnutné 
zabrániť možnosti falšovania tohto dokumentu, v prípade pochybností o jeho pravosti ho v 
rámci príslušnej jurisdikcie vyhlásiť za neplatný a zaviesť postup predchádzajúceho 
vyhlásenia, čo podnecuje intenzívnejšiu diskusiu medzi spoluzákonodarcami, ktorú 
uplatňovanie vykonávacích aktov neumožňuje;

– Súdny dvor Európskej únie sa domnieva, že členským štátom by sa mal na účely kontroly 
hostiteľskými členskými štátmi ponechať priestor na voľné uváženie, pokiaľ ide o používanie 
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formulárov týkajúcich sa vyslania pracovníka; – obmedzenia slobody poskytovať služby sú 
teda povolené, pokiaľ na ne existuje naliehavý dôvod všeobecného záujmu, ktorý doteraz 
nebol predmetom ochrany a ktorý je vhodný na zaistenie dosiahnutia cieľa, a to za 
predpokladu, že reštriktívne opatrenie je primerané;

– zjednocovanie navrhované Európskou komisiou je v rozpore s touto pozíciou, keďže 
presadzuje postup, ktorým sa určujú situácie, v ktorých je dokument vydaný, ako aj prvky, 
ktoré má obsahovať.

Z uvedených dôvodov sa Senát domnieva, že návrh nariadenia COM(2016) 815 final nie je 
v súlade so zásadou subsidiarity, a preto žiada zohľadnenie tejto skutočnosti.

Prijaté ako uznesenie Senátu 8. marca 2017.

predseda
podpis: Gérard LARCHER
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Schôdza výboru pre európske záležitosti (štvrtok 9. februára 2017)

Sociálne otázky a zdravie – koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: odôvodnené 
stanovisko, ktoré predložil
Alain Vasselle

Alain Vasselle, spravodajca – Európska komisia v decembri minulého roka predložila návrh 
na revíziu nariadení o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia z rokov 2004 a 2009. 
Cieľom textu je uľahčiť mobilitu pracovníkov, zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s 
daňovníkmi a mobilnými pracovníkmi a zlepšiť spoluprácu medzi správnymi orgánmi 
členských štátov. Navrhovanými zmenami sa zohľadňujú najmä rozsudky Dano a Alimanovic 
vydané Súdnym dvorom Európskej únie v rokoch 2014 a 2015, v ktorých sa poukazuje na jav, 
ktorý sa vo viacerých krajinách označuje ako „sociálna turistika“: ide o štátnych príslušníkov 
členských krajín, ktorí sa usádzajú v iných členských krajinách, aby tam mohli poberať 
sociálne dávky.

Dovoľujem si Vás upozorniť, že v súlade s článkom 48 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia neurčuje, kto môže poberať poistenie 
stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi, ani druh poskytovanej dávky; tieto otázky 
sú v pôsobnosti členských štátov. Opatrenie Únie umožňuje iba stanoviť kritériá na 
vymedzenie systému, do ktorého spadá každý občan.

Cieľom návrhu nariadenia, ktorý predložila Európska komisia, je najmä poskytnúť 
vnútroštátnym orgánom nástroje potrebné na overenie postavenia vyslaných pracovníkov z 
hľadiska sociálneho zabezpečenia. Návrh teda obsahuje ustanovenie týkajúce sa osvedčení A1. 
Tieto dokumenty umožňujú osvedčiť, že na vyslaného pracovníka sa vzťahuje systém sociálneho 
zabezpečenia krajiny vyslania. Rôzne správy nášho výboru na túto tému informujú o rizikách 
podvodu v súvislosti s týmito osvedčeniami.

V návrhu Komisie sa stanovuje zjednotenie postupu vydávania formulárov A1 a ich obsahu. 
Toto by sa malo uskutočňovať prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých Komisiou. 
Uplatňovanie vykonávacích aktov by sa v zásade malo týkať nepodstatného prvku návrhu 
európskeho textu. V tomto prípade to tak však nie je, keďže cieľom je posilniť boj proti 
podvodom. Okrem toho si vám dovoľujem pripomenúť, že vykonávacie akty sa národným 
parlamentom nepredkladajú na účely kontroly dodržiavania zásady subsidiarity.

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet prípadov falšovania formulára A1 sa zdá nevyhnutné zabrániť 
možnosti falšovania tohto dokumentu, v prípade pochybností o jeho pravosti ho v rámci 
príslušnej jurisdikcie vyhlásiť za neplatný a zaviesť postup predchádzajúceho vyhlásenia. To 
všetko vedie k intenzívnejšej diskusii medzi spoluzákonodarcami, ktorú uplatňovanie 
vykonávacích aktov neumožňuje. Zahŕňa to aj kontrolu dodržiavania zásady subsidiarity 
národnými parlamentmi.

Súdny dvor Európskej únie sa domnieva, že členským štátom by sa mal na účely kontroly 
hostiteľskými členskými štátmi ponechať priestor na voľné uváženie, pokiaľ ide o používanie 
formulárov týkajúcich sa vyslania pracovníka. Obmedzenia slobody poskytovať služby sú teda 
povolené, pokiaľ na ne existuje naliehavý dôvod všeobecného záujmu, ktorý doteraz nebol 
predmetom ochrany a ktorý je vhodný na zaistenie dosiahnutia cieľa, a to za predpokladu, že 
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reštriktívne opatrenie je primerané. Zjednocovanie navrhované Európskou komisiou je však v 
rozpore s touto pozíciou, keďže presadzuje postup, ktorým sa určujú situácie, v ktorých je 
dokument vydaný, ako aj prvky, ktoré má obsahovať.

Vzhľadom na uvedené dôvody sa domnievame, že predmetný text nie je v súlade so zásadou 
subsidiarity. Odporúčam vám, aby ste odôvodnené stanovisko, ktoré vám bolo predložené, 
prijali.

Jean Bizet, p r e d s e d a . – Tento text je dôležitý. Zaoberáme sa podstatou zásady 
subsidiarity. Zo strany niektorých východoeurópskych krajín možno konštatovať určitú formu 
dumpingu.

Výbor pre európske záležitosti na záver diskusie jednomyseľne prijal návrh uznesenia o 
odôvodnenom stanovisku.

Návrh európskeho uznesenia o odôvodnenom stanovisku

Cieľom návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania 
nariadenia (ES) č. 883/2004 (COM (2016) 815 final), je najmä poskytnúť vnútroštátnym 
orgánom nástroje potrebné na overovanie postavenia vyslaných pracovníkov z hľadiska 
sociálneho zabezpečenia.

Návrhom sa stanovujú jasnejšie postupy, pokiaľ ide o spoluprácu medzi týmito orgánmi v boji 
proti prípadným nekalým praktikám a zneužívaniu.

Stanovuje sa tak ním sprísnenie povinností inštitúcií vydávajúcich prenosný dokument A1, 
ktorý osvedčuje právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia uplatniteľné na vyslaných 
pracovníkov, pokiaľ ide o posúdenie súvisiacich informácií, aby bola zaručená správnosť 
údajov uvedených v tomto osvedčení.

Navyše, návrh stanovuje jednoznačné lehoty pre výmeny informácií medzi vnútroštátnymi 
orgánmi.

Takisto sa zameriava na uľahčenie výmeny informácií medzi jednotlivými krajinami, a to medzi 
inštitúciami sociálneho zabezpečenia a inšpektorátmi práce, úradmi pre prisťahovalectvo alebo 
daňovými úradmi členských štátov, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie všetkých právnych 
povinností v oblasti zamestnanosti, zdravia, bezpečnosti, prisťahovalectva a daní.

V texte sa však stanovuje uplatňovanie vykonávacích aktov v záujme zavedenia štandardného 
postupu vrátane lehoty na vydávanie, formátu a obsahu dokumentu – formulár A1, ktorý 
osvedčuje platné právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Vykonávacie akty sa budú týkať aj určenia situácií, v ktorých sa dokument vydáva, ako aj 
prvkov, ktoré by sa mali overiť pred vydaním dokumentu.

Budú upravovať otázku zrušenia dokumentu v prípade, že príslušná inštitúcia členského štátu 
zamestnania spochybňuje jeho presnosť a platnosť.
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So zreteľom na článok 88-6 ústavy

Senát predkladá tieto pripomienky:

– uplatňovanie vykonávacích aktov sa týka podstatného prvku návrhu nariadenia, keďže 
cieľom je posilniť boj proti podvodom;

–  v y k o n á v a c i e  a k t y  s a  n á r o d n ý m  p a r l a m e n t o m  n e p r e d k l a d a j ú  
n a  ú č e l y  k o n t r o l y  d o d r ž i a v a n i a  z á s a d y  s u b s i d i a r i t y ;

– vzhľadom na zvyšujúci sa počet prípadov falšovania formulára A1 sa zdá 
nevyhnutné zabrániť možnosti falšovania tohto dokumentu, v prípade pochybností 
o jeho pravosti ho v rámci príslušnej jurisdikcie vyhlásiť za neplatný a zaviesť 
postup predchádzajúceho vyhlásenia, čo podnecuje intenzívnejšiu diskusiu medzi 
spoluzákonodarcami, ktorú uplatňovanie vykonávacích aktov neumožňuje;

– Súdny dvor Európskej únie sa domnieva, že členským štátom by sa mal na účely kontroly 
hostiteľskými členskými štátmi ponechať priestor na voľné uváženie, pokiaľ ide o používanie 
formulárov týkajúcich sa vyslania pracovníka; – obmedzenia slobody poskytovať služby sú 
teda povolené, pokiaľ na ne existuje naliehavý dôvod všeobecného záujmu, ktorý doteraz 
nebol predmetom ochrany a ktorý je vhodný na zaistenie dosiahnutia cieľa, a to za 
predpokladu, že reštriktívne opatrenie je primerané;

– zjednocovanie navrhované Európskou komisiou je v rozpore s touto pozíciou, keďže 
presadzuje postup, ktorým sa určujú situácie, v ktorých je dokument vydaný, ako aj 
prvky, ktoré má obsahovať.

Z uvedených dôvodov sa Senát domnieva, že návrh nariadenia COM(20016) 815 final nie je 
v súlade so zásadou subsidiarity, a preto žiada zohľadnenie tejto skutočnosti.


