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Výbor pro právní záležitosti

15. 3. 2012

SDĚLENÍ ČLENŮM
(31/2012)

Věc: Odůvodněné stanovisko francouzského Senátu týkající se návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací a nařízení [...] o spolupráci prostřednictvím systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko francouzského Senátu týkající 
se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Č. 107

SENÁT

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ V OBDOBÍ 2011–2012

Dne 6. března 2012

EVROPSKÉ USNESENÍ,

JEHOŽ PŘEDMĚTEM JE ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO

k souladu návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení o spolupráci prostřednictvím
systému pro výměnu informací o vnitřnímu trhu (E 6967) se zásadou subsidiarity

Usnesením Senátu podle čl. 73g odst. 4 a 5 jednacího řádu Senátu se stal návrh usnesení 
Výboru pro sociální záležitosti v následujícím znění:

_________________________________________________________________________

Viz jednací čísla:
Senát 325 a 450 (2011–2012).
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Návrh směrnice má změnit systém vzájemného uznávání odborných kvalifikací v Evropské 
unii s cílem podpořit mobilitu kvalifikovaných odborníků v rámci svobody usazování 
a svobody poskytování služeb. Tato nová ustanovení, zejména ustanovení týkající se 
evropského profesního průkazu, částečného přístupu k určitému povolání a ověřování 
jazykových kompetencí, by se přímo dotkla zdravotnických profesí, u nichž by nadále platila 
upravená pravidla.

S ohledem na článek 88-6 Ústavy,

Senát vznáší následující připomínky:

1) Jednou z nezbytných podmínek souladu evropského textu se zásadou subsidiarity je 
jeho srozumitelnost. Nedostatečná jasnost neumožňuje určit hranice pravomocí a povinností 
členských států ani dosah určitého mechanismu. V takovém případě nemohou vnitrostátní 
parlamenty provádět kontrolu subsidiarity, která je je jejich úkolem.

V tomto rámci je vhodné zmínit výraznou nejasnost týkající se návrhu evropského profesního 
průkazu. Zatímco důvodová zpráva návrhu směrnice zdůrazňuje, že průkaz je pro každé 
povolání dobrovolný, v mechanismu není tento dobrovolný charakter jasně zahrnut. Tato 
nejednoznačnost u podstatného prvku celého mechanismu ohrožuje jeho srozumitelnost, 
a tudíž jeho soulad se zásadou subsidiarity.

Totéž platí u návrhů společného rámce odborné přípravy a společné závěrečné zkoušky 
odborné přípravy, jejichž dosah je neurčitý, přičemž se však snaží rozšířit automatické 
uznávání kvalifikací.

2) Evropská unie má v oblasti zdraví pouze omezené pravomoci. Má se zejména za to, že 
„při činnosti Unie je uznávána odpovědnost členských států za stanovení jejich zdravotní 
politiky a za organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. Odpovědnost členských 
států zahrnuje řízení zdravotnictví a zdravotní péče“ (čl. 168 odst. 7 Smlouvy o fungování 
Evropské unie).

Některá ustanovení návrhu směrnice jsou však takového charakteru, že by mohla při uplatnění 
ve zdravotnických povoláních narušit fungování vnitrostátních systémů zdravotní péče 
a bezpečnost pacientů. To je zejména případ ustanovení týkajících se částečného přístupu 
k povolání a ověřování jazykových kompetencí, což by členským státům odňalo část jejich 
kontrolní pravomoci. Tímto postupem by Evropská unie překročila pravomoci, které jí 
členské státy svěřily ve Smlouvách. Členské státy nadále ručí za řádné fungování svého 
systému zdravotní péče. Se zásadou subsidiarity není v souladu, pokud se jim brání ve výkonu 
některých kontrol, které přispívají k bezpečnosti pacientů.

3) Evropská unie má rovněž pouze omezené pravomoci v oblasti vzdělávání, v níž může 
členské státy pouze podporovat. Některá opatření v návrhu směrnice by však mohla vést 
k harmonizaci vnitrostátních ustanovení v této oblasti, což je v rozporu s článkem 165 
Smlouvy o fungování Evropské unie. To se týká rozšíření oblasti působnosti směrnice na 
placené stáže.
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4) Návrh směrnice obsahuje četné odkazy na akty v přenesené pravomoci přijímané 
Evropskou komisí, a to ve znění, které neumožňuje posoudit dosah tohoto přenesení. Tato 
situace by mohla vést k tomu, že by Evropská komise zasahovala do odborného vzdělávání 
lékařů, ošetřovatelů, porodních asistentek, zubních lékařů a farmaceutů.

5) Návrh směrnice také vyžaduje od členských států, aby Evropské komisi poskytovaly 
různé zprávy, z nichž některé jsou pravidelné. Zpráva týkající se dalšího vzdělávání 
zdravotnických pracovníků mimoto překračuje oblast působnosti směrnice. Tyto informační 
a hodnotící zprávy zjevně přesahují míru nezbytnou pro dosažení cílů Unie, a jsou tudíž 
v rozporu se zásadou proporcionality.

V důsledku toho se Senát domnívá, že návrh směrnice (E 6967) není ve svém současném 
znění v souladu s článkem 5 Smlouvy o Evropské unii a s protokolem č. 2 připojeným k této 
smlouvě.

Přijato jako usnesení Senátu dne 6. března 2012.

předseda

Podpis: Jean-Pierre BEL


