
CM\896083DA.doc PE485.928v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Retsudvalget

15.3.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(31/2012)

Om: Begrundet udtalelse fra det franske Senat om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning om det administrative samarbejde 
ved hjælp af informationssystemet for det indre marked
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra det franske Senat om det 
ovennævnte forslag.
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BILAG

N° 107

SENATET

ordinært møde i perioden 2011-2012

6. marts 2012

EUROPÆISK BESLUTNING

MED BEGRUNDET UDTALELSE

om, hvorvidt forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning om det 

administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (E 6967) 
er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Senatet har i overensstemmelse med artikel 73g, stk. 4 og 5, i Senatets forretningsorden 
vedtaget socialudvalgets forslag til beslutning, der lyder således:

_________________________________________________________________________

Referencer:
Senatet: 325 og 450 (2011-2012).
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Direktivforslaget har til formål at ændre systemet for gensidig anerkendelse af faglige 
kvalifikationer i EU for at fremme mobiliteten for kvalificeret arbejdskraft inden for 
rammerne af den frie etableringsret og den fri udveksling af tjenesteydelser. Medicinske 
fagfolk, der fortsat vil drage fordel af tilpassede regler, vil blive direkte berørt af disse nye 
bestemmelser, især vedrørende det europæiske erhvervspas, delvis adgang til et erhverv og 
kontrol af sprogkundskaber.

Der henvises til artikel 88, stk. 6, i forfatningen.

Senatets bemærkninger:

1) Det er en nødvendig forudsætning for, at en EU-retsakt er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, at den er forståelig. Manglende klarhed gør det umuligt at afgrænse 
medlemsstaternes beføjelser og forpligtelser og rækkevidden af en bestemmelse. De nationale 
parlamenter kan derfor ikke udføre deres opgave med at kontrollere, at nærhedsprincippet er 
overholdt.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er stor usikkerhed omkring forslaget om et 
europæisk erhvervspas. Det understreges ganske vist i begrundelsen for direktivforslaget, at 
erhvervspasset skal være frivilligt for de enkelte erhvervsudøvere, men denne valgfrihed 
fremgår ikke klart af den dispositive del. Denne tvetydighed på et vigtigt punkt i 
bestemmelserne skaber tvivl om deres forståelighed og dermed om, hvorvidt de er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Det samme gælder forslagene om fælles uddannelsesrammer eller fælles uddannelsestest, hvis 
rækkevidde er usikker, da de har tendens til at udvide den automatiske anerkendelse af 
kvalifikationer.

2) EU har begrænsede kompetencer på sundhedsområdet. Unionens indsats skal nærmere 
bestemt respektere ”medlemsstaternes ansvar for udformningen af deres sundhedspolitik samt 
for organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet. 
Medlemsstaternes ansvar omfatter forvaltningen af sundhedstjenesteydelser og behandling på 
sundhedsområdet” (artikel 168, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde).

Der er imidlertid flere bestemmelser i forslaget, der finder anvendelse på sundhedssektoren, 
som kan skade driften af de nationale sundhedssystemer og patientsikkerheden. Dette gælder 
især bestemmelserne om delvis adgang til erhverv og kontrol af sprogkundskaber, som 
fratager medlemsstaterne en del af deres kontrolbeføjelser. EU går dermed ud over de 
kompetencer, som medlemsstaterne har i henhold til i traktaterne. Medlemsstaterne er fortsat 
garanter for, at deres sundhedssystemer fungerer. Det er ikke i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet at forhindre dem i at udøve bestemte former for kontrol, som bidrager til 
patientsikkerheden.

3) EU har også begrænsede beføjelser på uddannelsesområdet, hvor det kun kan støtte 
medlemsstaterne. Visse elementer i direktivforslaget kan imidlertid føre til en harmonisering 
af de nationale bestemmelser på området, hvilket strider mod artikel 165 i traktaten om Den 
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Europæiske Unions funktionsmåde. Dette gælder udvidelsen af direktivets 
anvendelsesområde til at omfatte lønnede praktikophold.

4) Direktivforslaget indeholder adskillige henvisninger til delegerede retsakter vedtaget af
Europa-Kommissionen, som er formuleret på en måde, der ikke gør det muligt at vurdere 
delegationens rækkevidde. Dette kan føre til, at Kommissionen gør indgreb i uddannelsen af 
læger, sygeplejersker, jordemødre, tandlæger og farmaceuter.

5) Endelig kræves det i henhold til direktivforslaget, at medlemsstaterne skal fremlægge 
adskillige rapporter for Kommissionen, heraf nogle regelmæssigt. Rapporten om 
videreuddannelse af sundhedspersonalet går i øvrigt ud over direktivets anvendelsesområde. 
Disse anmeldelses- og evalueringsrapporter overskrider klart grænserne for, hvad der er 
nødvendigt for at nå EU’s mål, og strider derfor mod nærhedsprincippet.

Senatet finder derfor, at direktivforslaget (E 6967) i den nuværende affattelse ikke er i 
overensstemmelse med artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union og protokol nr. 2, der 
er knyttet som bilag til traktaten.

Vedtaget af Senatet den 6. marts 2012.

(sign.) Jean-Pierre BEL, formand


