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Europaparlamentet
2014-2019

Utskottet för rättsliga frågor

20.3.2017

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN
Ärende: Motiverat yttrande från den franska senaten över förslaget till Europaparlamentets 

och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning 
av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om 
tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Den franska senaten har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till ovannämnda 
förordning.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.
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BILAGA

Nr 102

SENATEN

ORDINARIE SESSION 2016–2017

8 mars 2017

OBSERVERA

PRELIMINÄR HANDLING

Endast den slutliga tryckta utgåvan gäller som autentisk text

RESOLUTION I EUROPAFRÅGOR

MED MOTIVERAT YTTRANDE

över förenligheten med subsidiaritetsprincipen vad gäller förslaget till förordning 
om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala 

trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om 
tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (COM(2016)0815)

Den resolution från utskottet för sociala frågor vars innehåll anges nedan har 
antagits som resolution av senaten i enlighet med artikel 73 g, styckena 4 och 5 i 
senatens arbetsordning.
�

 Se följande nummer: Senaten 392 (2016–2017).
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Förslaget till förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser 
till förordning (EG) nr 883/2004 (COM(2016)0815) syftar särskilt till att ge de nationella 
myndigheterna de verktyg som krävs för att kunna kontrollera utstationerade arbetstagares 
socialförsäkringsstatus.

Förslaget inrättar tydligare förfaranden för samarbete mellan myndigheterna i syfte att 
bekämpa möjliga orättvisa behandlingar eller missbruk.

Det föreskriver därför utökade skyldigheter för de institutioner som utfärdar intyget för 
utlandet A1, som styrker vilken socialförsäkringslagstiftning den utstationerade arbetstagaren 
omfattas av – för bedömningen av relevanta uppgifter – i syfte att säkerställa korrektheten hos 
uppgifterna i detta intyg.

Dessutom föreskriver det tydliga tidsfrister för informationsutbytet mellan de nationella 
myndigheterna.

Förslaget syftar också till att underlätta informationsutbyten mellan länderna, dvs. mellan 
medlemsstaternas institutioner för social trygghet och yrkesinspektioner samt migrations- eller 
skattemyndigheter, för att se till att alla juridiska skyldigheter vad gäller sysselsättning, hälsa, 
säkerhet, invandring och beskattning efterlevs.

Texten föreskriver emellertid genomförandeakter för upprättandet av ett standardförfarande 
bland annat för tidsfristen vad gäller utfärdande, format och innehållet i intyget – 
A1-formuläret – som styrker vilken socialförsäkringslagstiftning som gäller.

Genomförandeakterna kommer även att omfatta fastställande av i vilka situationer intyget ska 
utfärdas såväl som de faktorer som ska styrkas innan intyget kan utfärdas.

I dessa akter kommer frågan om återkallande av intyget om den behöriga institutionen i 
anställningsstaten bestrider att intyget är korrekt eller giltigt att tas upp.

Med beaktande av artikel 88-6 i konstitutionen

gör senaten följande iakttagelser:

– Genomförandeakterna ska användas för en del av utkastet till förordning som är mycket 
viktig, eftersom det handlar om att stärka bedrägeribekämpningen.

– Genomförandeakterna översänds inte till de nationella parlamenten för kontroll av att 
subsidiaritetsprincipen efterlevs.

– Med tanke på ökningen av antalet förfalskningar av A1-formuläret måste man göra detta 
dokument säkrare, föreskriva dess ogiltigförklarande vid en domstol om tvivel föreligger vad 
gäller dess äkthet samt inrätta ett förfarande för förhandsutfärdande; detta har framkommit vid 
omfattande debatter mellan medlagstiftarna och omöjliggör användandet av 
genomförandeakter.
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– Europeiska unionens domstol anser att medlemsstaterna måste ges ett visst 
bedömningsutrymme när det gäller användandet av utstationeringsformulär för mottagande 
medlemsstaters kontroll. Begränsningar av friheten att tillhandahålla tjänster godtas alltså om 
det finns tvingande hänsyn till allmänintresset som måste beaktas, om syftet är att säkerställa 
att det mål som eftersträvas uppnås samt under förutsättning att den restriktiva åtgärden är 
proportionerlig.

– Den enhetlighet som kommissionen föreslår står i motsats till detta i och med införandet av 
ett förfarande för fastställande av i vilka situationer intyget ska utfärdas såväl som dess 
innehåll.

Av dessa skäl anser senaten att förslaget till förordning COM(2016)0815 inte respekterar 
subsidiaritetsprincipen och begär följaktligen att detta beaktas.

Antaget som resolution av senaten den 8 mars 2017.

Ordförande
Underskrift: Gérard Larcher
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Sammanträde i utskottet för Europafrågor torsdagen den 9 februari 2017

Sociala frågor och hälso- och sjukvård – samordning av de sociala trygghetssystemen: 
motiverat yttrande från
Alain Vasselle

Alain Vasselle (föredragande). – Europeiska kommissionen lade i december fram ett förslag 
till översyn av förordningarna från 2004 och 2009 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Syftet med texten är att underlätta rörligheten för arbetstagare, säkerställa 
likabehandling mellan skattebetalare och rörliga arbetstagare samt förbättra samarbetet mellan 
medlemsstaternas administrativa myndigheter. De föreslagna ändringarna tar i synnerhet 
hänsyn till Dano- och Alimanovicdomarna som Europeiska unionens domstol avkunnade år 
2014 och 2015 och som belyste det fenomen som flera länder kallar social turism, dvs. att 
medborgare i en medlemsstat bosätter sig i en annan medlemsstat för att där kunna åtnjuta 
sociala förmåner.

Jag vill påminna er om att det, i enlighet med artikel 48 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i samordningen av de sociala trygghetssystemen varken fastställs 
vem som kan åtnjuta den trygghet som föreskrivs i den nationella lagstiftningen eller vilka 
former av förmåner som beviljas. Dessa frågor är medlemsstaternas behörighet. Insatser på 
EU-nivå får endast avse upprättandet av kriterier för fastställande av det system som ger 
alla medborgare rörlighet.

Det utkast till förordning som kommissionen lagt fram syftar särskilt till att ge de nationella 
myndigheterna de verktyg som krävs för att kunna kontrollera utstationerade arbetstagares 
socialförsäkringsstatus. Det innehåller alltså en bestämmelse om A1-intygen. Med hjälp av dessa 
dokument går det att styrka att den utstationerade arbetstagaren är ansluten till det sociala 
trygghetssystemet i det utsändande landet. Vårt utskotts olika betänkanden om denna fråga har 
påvisat att dessa intyg är förknippade med bedrägeririsker.

Kommissionens utkast föreskriver en enhetlighet i fråga om förfarandet för utfärdande av och 
innehåll i A1-formulären, och tanken är att detta ska verkställas med hjälp av genomförandeakter 
som antas av kommissionen. Genomförandeakter får i princip användas då det gäller en mindre 
viktig del av ett utkast till en EU-text. Så är dock inte fallet här, eftersom det handlar om att 
stärka bedrägeribekämpningen. Jag vill dessutom påminna er om att genomförandeakterna inte 
översänds till de nationella parlamenten för kontroll av att subsidiaritetsprincipen efterlevs.

Med tanke på ökningen av antalet förfalskningar av A1-formuläret måste man göra detta 
dokument säkrare, föreskriva dess ogiltigförklarande vid en domstol om tvivel föreligger vad 
gäller dess äkthet samt inrätta ett förfarande för förhandsutfärdande. Allt detta har framkommit 
vid omfattande debatter mellan medlagstiftarna och omöjliggör användandet av 
genomförandeakter. Det kräver också att de nationella parlamenten kontrollerar att 
subsidiaritetsprincipen efterlevs.

Europeiska unionens domstol anser dessutom att medlemsstaterna måste ges ett visst 
bedömningsutrymme när det gäller användandet av formulär för utstationering för mottagande 
medlemsstaters kontroll. Begränsningar av friheten att tillhandahålla tjänster godtas alltså om det 
finns tvingande hänsyn till allmänintresset som måste beaktas, om syftet är att säkerställa att det 
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mål som eftersträvas uppnås samt om den restriktiva åtgärden är proportionerlig. Den enhetlighet 
som kommissionen föreslår står emellertid i motsats till detta i och med införandet av ett 
förfarande för fastställande av i vilka situationer intyget ska utfärdas såväl som dess innehåll.

Av dessa skäl anser vi att texten inte respekterar subsidiaritetsprincipen. Jag föreslår att ni 
antar det motiverade yttrande som har delats ut till er.

Jean Bizet ( o r d f ö r a n d e ) . – Detta är en viktig text. Vi befinner oss här i 
subsidiaritetsprincipens kärna. Vissa öststater håller på med en sorts dumpning.

I slutet av debatten antog utskottet för Europafrågor enhälligt förslaget till resolution med 
motiverat yttrande.

Förslag till resolution i Europafrågor med motiverat yttrande

Förslaget till förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till 
förordning (EG) nr 883/2004 (COM(2016)0815) syftar särskilt till att ge de nationella 
myndigheterna de verktyg som krävs för att kunna kontrollera utstationerade arbetstagares 
socialförsäkringsstatus.

Förslaget inrättar tydligare förfaranden för samarbete mellan myndigheterna i syfte att 
bekämpa möjliga orättvisa behandlingar eller missbruk.

Det föreskriver därför utökade skyldigheter för de institutioner som utfärdar intyget för 
utlandet A1, som styrker vilken socialförsäkringslagstiftning den utstationerade arbetstagaren 
omfattas av – för bedömningen av relevanta uppgifter – i syfte att säkerställa korrektheten hos 
uppgifterna i detta intyg.

Dessutom föreskriver det tydliga tidsfrister för informationsutbytet mellan de nationella 
myndigheterna.

Förslaget syftar också till att underlätta informationsutbyten mellan länderna, dvs. mellan 
medlemsstaternas institutioner för social trygghet och yrkesinspektioner samt migrations- eller 
skattemyndigheter, för att se till att alla juridiska skyldigheter vad gäller sysselsättning, hälsa, 
säkerhet, invandring och beskattning efterlevs.

Texten föreskriver emellertid genomförandeakter för upprättandet av ett standardförfarande 
bland annat för tidsfristen vad gäller utfärdande, format och innehållet i intyget – A1-formuläret 
– som styrker vilken socialförsäkringslagstiftning som gäller.

Genomförandeakterna kommer även att omfatta fastställande av i vilka situationer intyget ska 
utfärdas såväl som de faktorer som ska styrkas innan intyget kan utfärdas.

I dessa akter kommer frågan om återkallande av intyget om den behöriga institutionen i 
anställningsstaten bestrider att intyget är korrekt eller giltigt att tas upp.

Med beaktande av artikel 88-6 i konstitutionen
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gör senaten följande iakttagelser:

– Genomförandeakterna ska användas för en del av utkastet till förordning som är mycket 
viktig, eftersom det handlar om att stärka bedrägeribekämpningen.

– Genomförandeakterna översänds inte till de nationella parlamenten för kontroll av att 
subsidiaritetsprincipen efterlevs.

– Med tanke på ökningen av antalet förfalskningar av A1-formuläret måste man göra detta 
dokument säkrare, föreskriva dess ogiltigförklarande vid en domstol om tvivel föreligger vad 
gäller dess äkthet samt inrätta ett förfarande för förhandsutfärdande; detta har framkommit vid 
omfattande debatter mellan medlagstiftarna och omöjliggör användandet av 
genomförandeakter.

– Europeiska unionens domstol anser att medlemsstaterna måste ges ett visst 
bedömningsutrymme när det gäller användandet av utstationeringsformulär för mottagande 
medlemsstaters kontroll. Begränsningar av friheten att tillhandahålla tjänster godtas alltså om 
det finns tvingande hänsyn till allmänintresset som måste beaktas, om syftet är att säkerställa 
att det mål som eftersträvas uppnås samt om den restriktiva åtgärden är proportionerlig.

– Den enhetlighet som kommissionen föreslår står i motsats till detta i och med införandet av 
ett förfarande för fastställande av i vilka situationer intyget ska utfärdas såväl som dess 
innehåll.

Av dessa skäl anser senaten att förslaget till förordning COM(2016)0815 inte respekterar 
subsidiaritetsprincipen och begär följaktligen att detta beaktas.


