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Evropski parlament
2014-2019

Odbor za pravne zadeve

20.3.2017

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI
Zadeva: Obrazloženo mnenje francoskega senata o predlogu uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji 
sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih 
pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

Francoski senat je o zgoraj omenjenem predlogu uredbe podal obrazloženo mnenje, ki je 
priloženo.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.
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PRILOGA

Št. 102

SENAT

REDNA SEJA 2016–2017

8. marec 2017

OPOZORILO

ZAČASNI DOKUMENT

Kot verodostojno se šteje le končno natisnjeno besedilo.

EVROPSKA RESOLUCIJA

Z OBRAZLOŽENIM MNENJEM

o skladnosti predlagane uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi 

podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (COM(2016)0815) z 
načelom subsidiarnosti

V skladu z alineama 4 in 5 člena 73g uredbe senata je resolucija odbora za 
socialne zadeve postala resolucija senata, katere vsebina je naslednja:
�
Glavni namen predlagane uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji 
sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za 

 Glej številke: senat 392 (2016-2017).
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izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (COM(2016)0815) je dati na voljo nacionalnim organom 
potrebna orodja za preverjanje socialnovarstvenega statusa napotenih delavcev.

V njej so jasneje opredeljeni postopki za sodelovanje med temi organi, da bi se spoprijeli z 
nepošteno prakso ali zlorabami.

Za institucije, ki izdajajo prenosni dokument A1 za potrjevanje zakonodaje o socialni varnosti, 
ki se uporablja za napotene delavce, so določene strožje obveznosti glede ocenjevanja 
ustreznih informacij, da bi bili podatki v tem potrdilu točni.

Poleg tega so določeni jasni roki za izmenjavo informacij med nacionalnimi organi.

Namen predlagane uredbe je tudi olajšati meddržavno izmenjavo informacij med nosilci 
socialne varnosti, inšpektorati za delo, organi za priseljevanje ali davčnimi organi držav članic, 
da bi zagotovili spoštovanje vseh pravnih obveznosti na področju zaposlovanja, zdravja, 
varnosti, priseljevanja in obdavčitve.

Omogočena pa je tudi uporaba izvedbenih aktov za določanje standardnega postopka in rokov 
za izdajo, format in vsebino dokumenta (obrazec A1), s katerim se potrdi zakonodaja o socialni 
varnosti, ki se uporablja.

Izvedbeni akti se bodo prav tako uporabljali za opredelitev, v katerih primerih se izda 
dokument, in za elemente, ki jih je treba preveriti pred njegovo izdajo.

Obravnavali bodo vprašanje umika dokumenta, kadar pristojni nosilec države članice 
zaposlitve izpodbija njegovo pravilnost in veljavnost.

Ob upoštevanju člena 88-6 ustave

ima senat naslednje pripombe:

– uporaba izvedbenih aktov se nanaša na bistveni element osnutka uredbe, saj je namen 
okrepitev boja proti goljufijam;

– izvedbeni akti se ne pošljejo nacionalnim parlamentom, da bi preverili skladnost z načelom 
subsidiarnosti;

– ker je vse več primerov ponarejanja obrazca A1, bi bilo nujno zagotoviti, da bi bil ta 
dokument varnejši, da bi ga bilo mogoče preklicati pred sodiščem, če bi obstajal dvom o 
njegovi verodostojnosti, in da bi uvedli postopek predhodne priglasitve, kar je povod za 
poglobljene razprave med sozakonodajalci, tega pa izvedbeni akti ne omogočajo;

– Sodišče Evropske unije meni, da je treba državam članicam pustiti določeno mero proste 
presoje, kar zadeva uporabo napotitvenih obrazcev za namene nadzora v državah članicah 
gostiteljicah; omejevanje svobodnega opravljanja storitev je torej dovoljeno, če obstaja nujni 
razlog v javnem interesu, ki še ni zaščiten, če je to primerno za uresničitev zastavljenega cilja 
in če je omejevalni ukrep sorazmeren;
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– poenotenje, ki ga predlaga Evropska komisija, je v nasprotju s tem stališčem, saj določa 
postopek za opredelitev, v katerih primerih se izda dokument, in za elemente, ki jih je treba 
preveriti pred njegovo izdajo.

Zato senat meni, da predlagana uredba (COM(2016)0815) ni skladna z načelom 
subsidiarnosti, in poziva, naj se to upošteva.

Besedilo je 8. marca 2017 postalo resolucija senata.

Predsednik
Podpis: Gérard LARCHER
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Seja odbora za evropske zadeve z dne 9. februarja 2017

Socialna in zdravstvena vprašanja – usklajevanje sistemov socialne varnosti: 
obrazloženo mnenje
Alaina Vassella

Alain Vasselle, poročevalec. – Evropska komisija je decembra 2016 predstavila predlog za 
revizijo uredb o koordinaciji sistemov socialne varnosti iz let 2004 in 2009. Namen besedila 
je olajšati mobilnost delavcev, zagotoviti pravično obravnavo davkoplačevalcev in mobilnih 
delavcev ter izboljšati sodelovanje med upravnimi organi držav članic. V predlaganih 
spremembah sta predvsem upoštevani sodbi v zadevah Dano in Alimanovic, ki ju je Sodišče 
Evropske unije izreklo leta 2014 in leta 2015 in s katerima je izpostavilo pojav, ki ga obsoja 
več držav „socialnega turizma“, to je, da se državljani držav članic preselijo v druge države 
članice zaradi socialnih prejemkov.

Želel bi opozoriti, da v skladu s členom 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
usklajevanju sistemov socialne varnosti ni določeno, kdo je upravičen do zavarovanja po 
nacionalni zakonodaji niti vrsta prejemkov; ti vprašanji sta v pristojnosti držav članic. 
Unija lahko zgolj določi merila za opredelitev sistema, ki velja za vse mobilne državljane.

Glavni namen osnutka uredbe, ki ga je predložila Evropska komisija, je dati na voljo 
nacionalnim organom potrebna orodja za preverjanje socialnovarstvenega statusa napotenih 
delavcev. Tako vsebuje določbo o potrdilih A1. S temi dokumenti je mogoče potrditi, da je 
napoteni delavec zavarovan po sistemu socialne varnosti države pošiljateljice. V različnih 
poročilih našega odbora na to temo so navedena tveganja za goljufijo, povezana s temi potrdili.

V osnutku Komisije sta postopek za izdajo obrazcev A1 in njihova vsebina poenotena. 
Poenotenje naj bi izvedli z izvedbenimi akti, ki jih sprejme Komisija. Uporaba izvedbenih aktov 
se mora načeloma nanašati na nebistveni element osnutka evropske zakonodaje, kar pa tu ne 
drži, saj gre za okrepitev boja proti goljufijam. Poleg tega bi želel opozoriti, da se izvedbeni akti 
ne pošljejo nacionalnim parlamentom, da bi preverili skladnost z načelom subsidiarnosti.

Ker je vse več primerov ponarejanja obrazca A1, bi bilo nujno zagotoviti, da bi bil ta 
dokument varnejši, da bi ga bilo mogoče preklicati pred sodiščem, če bi obstajal dvom o 
njegovi verodostojnosti, in da bi uvedli postopek predhodne priglasitve. Vse to je povod za 
poglobljene razprave med sozakonodajalci, česar pa izvedbeni akti ne omogočajo. To zajema 
tudi preverjanje skladnosti z načelom subsidiarnosti v nacionalnih parlamentih.

Sodišče Evropske unije vrh tega meni, da je treba državam članicam pustiti določeno mero 
proste presoje, kar zadeva uporabo napotitvenih obrazcev za namene nadzora v državah članicah 
gostiteljicah. Omejevanje svobodnega opravljanja storitev je torej dovoljeno, če obstaja nujni 
razlog v javnem interesu, ki še ni zaščiten, če je to primerno za uresničitev zastavljenega cilja in 
če je omejevalni ukrep sorazmeren. Poenotenje, ki ga predlaga Evropska komisija, pa je v 
nasprotju s tem stališčem, saj določa postopek za opredelitev, v katerih primerih se izda 
dokument, in za elemente, ki jih je treba preveriti pred njegovo izdajo.

Zato menimo, da to besedilo ni skladno z načelom subsidiarnosti. Predlagam, da sprejmete 
obrazloženo mnenje, ki smo vam ga razdelili.
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Jean Bizet, predsednik. – To besedilo je pomembno, saj gre za jedro načela subsidiarnosti. 
Nekatere vzhodne države namreč izvajajo nekakšno obliko dampinga.

Po razpravi je odbor soglasno sprejel predlog resolucije z obrazloženim mnenjem.

Predlog evropske resolucije z obrazloženim mnenjem

Glavni namen predlagane uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 
(ES) št. 883/2004 (COM(2016)0815) je dati na voljo nacionalnim organom potrebna orodja za 
preverjanje socialnovarstvenega statusa napotenih delavcev.

V njej so jasneje opredeljeni postopki za sodelovanje med temi organi, da bi se spoprijeli z 
nepošteno prakso ali zlorabami.

Za institucije, ki izdajajo prenosni dokument A1 za potrjevanje zakonodaje o socialni 
varnosti, ki se uporablja za napotene delavce, so določene strožje obveznosti glede 
ocenjevanja ustreznih informacij, da bi bili podatki v tem potrdilu točni.

Poleg tega so določeni jasni roki za izmenjavo informacij med nacionalnimi organi.

Namen predlagane uredbe je tudi olajšati meddržavno izmenjavo informacij med nosilci socialne 
varnosti, inšpektorati za delo, organi za priseljevanje ali davčnimi organi držav članic, da bi 
zagotovili spoštovanje vseh pravnih obveznosti na področju zaposlovanja, zdravja, varnosti, 
priseljevanja in obdavčitve.

Omogočena pa je tudi uporaba izvedbenih aktov za določanje standardnega postopka in rokov za 
izdajo, format in vsebino dokumenta (obrazec A1), s katerim se potrdi zakonodaja o socialni 
varnosti, ki se uporablja.

Izvedbeni akti se bodo prav tako uporabljali za opredelitev, v katerih primerih se izda dokument, 
in za elemente, ki jih je treba preveriti pred njegovo izdajo.

Obravnavali bodo vprašanje umika dokumenta, kadar pristojni nosilec države članice zaposlitve 
izpodbija njegovo pravilnost in veljavnost.

Ob upoštevanju člena 88-6 ustave

ima senat naslednje pripombe:

– uporaba izvedbenih aktov se nanaša na bistveni element osnutka uredbe, saj je namen 
okrepitev boja proti goljufijam;

– izvedbeni akti se ne pošljejo nacionalnim parlamentom, da bi preverili skladnost z načelom 
subsidiarnosti;

– ker je vse več primerov ponarejanja obrazca A1, bi bilo nujno zagotoviti, da bi bil ta 
dokument varnejši, da bi ga bilo mogoče preklicati pred sodiščem, če bi obstajal dvom o 
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njegovi verodostojnosti, in da bi uvedli postopek predhodne priglasitve, kar je povod za 
poglobljene razprave med sozakonodajalci, tega pa izvedbeni akti ne omogočajo;

– Sodišče Evropske unije meni, da je treba državam članicam pustiti določeno mero proste 
presoje, kar zadeva uporabo napotitvenih obrazcev za namene nadzora v državah članicah 
gostiteljicah; omejevanje svobodnega opravljanja storitev je torej dovoljeno, če obstaja nujni 
razlog v javnem interesu, ki še ni zaščiten, če je to primerno za uresničitev zastavljenega cilja 
in če je omejevalni ukrep sorazmeren;

– poenotenje, ki ga predlaga Evropska komisija, je v nasprotju s tem stališčem, saj določa 
postopek za opredelitev, v katerih primerih se izda dokument, in za elemente, ki jih je treba 
preveriti pred njegovo izdajo.

Zato senat meni, da predlagana uredba (COM(2016)0815) ni skladna z načelom 
subsidiarnosti, in poziva, naj se to upošteva.


