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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Γαλλικής Δημοκρατίας επί της 
προτάσεως Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε  εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός οκτώ 
εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να απευθύνει 
προς τους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής αιτιολογημένη 
γνώμη στην οποία θα εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι το εν λόγω σχέδιο δεν 
συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωση των μελών αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της
Γαλλικής Δημοκρατίας, επί της ως άνω προτάσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Aριθ. 107

ΓΕΡΟΥΣΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 2011-2012

6 Μαρτίου 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Σχετικά με το συμβατό της προτάσεως της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω 

του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (E 6967)

Κατέστη ψήφισμα της Γερουσίας σύμφωνα με το άρθρο 73ζ, εδάφια 4 και 5 του Κανονισμού 
της Γερουσίας, η ακόλουθη πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων:

Βλ. αριθ.:Γερουσία: 325και 450 (2011-2012).

Η πρόταση οδηγίας αποσκοπεί στην τροποποίηση του συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης 
των επαγγελματικών προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να ευνοήσει την 
κινητικότητα των ειδικευμένων επαγγελματιών στο πλαίσιο της ελευθερίας της εγκατάστασης 
και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Οι νέες αυτές διατάξεις αφορούν άμεσα τα ιατρικά 
επαγγέλματα, τα οποία θα συνεχίσουν να επωφελούνται διατάξεων προσαρμοσμένων στην 
περίπτωσή τους, ιδιαίτερα δε των σχετικών με την ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα, την 
μερική πρόσβαση σε ένα επάγγελμα και την εξέταση των γλωσσικών γνώσεων. 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 88 παράγραφος 6 του Συντάγματος,

Η Γερουσία παρατηρεί τα εξής:

1) Η κατανόηση ενός ευρωπαϊκού κειμένου αποτελεί μία από τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για το συμβατό του με την αρχή της επικουρικότητας. Η όποια έλλειψη 
σαφήνειας είναι απαγορευτική για την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων 
των κρατών μελών και του πεδίου εφαρμογής μιας διάταξης. Ως εκ τούτου τα εθνικά 
κοινοβούλια δεν δύνανται να ασκούν τον έλεγχο της επικουρικότητας ο οποίος αποτελεί 
αρμοδιότητά τους. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο πρέπει να σημειωθεί ότι το σχέδιο ευρωπαϊκής επαγγελματικής κάρτας 
χαρακτηρίζεται από έντονες αβεβαιότητες. Ενώ η αιτιολογική έκθεση της πρότασης οδηγίας 
υπογραμμίζει ότι έχει προαιρετικό χαρακτήρα για κάθε επάγγελμα, το διατακτικό δεν 
περιλαμβάνει σαφώς αυτόν τον κατ’επιλογή χαρακτήρα. Η αμφισημία αυτή ως προς ένα 
ουσιώδες σημείο του διατακτικού διακυβεύει την κατανόησή του και, κατά συνέπεια, το 
συμβατό του προς την αρχή της επικουρικότητας. 
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Το αυτό ισχύει για τα σχέδια για το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης του οποίου η εμβέλεια είναι 
ασαφής τη στιγμή κατά την οποία σκοπό έχει την διεύρυνση της αυτόματης αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων. 

2) Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει περιορισμένες μόνον αρμοδιότητες στον τομέα της 
υγείας. Συγκεκριμένα, υποτίθεται ότι αναπτύσσει τη δράση της «χωρίς να θίγονται οι ευθύνες 
των κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, 
καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών  υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης. 
Στις ευθύνες των κρατών μελών εμπίπτει η διαχείριση των υγειονομικών υπηρεσιών και της 
ιατρικής περίθαλψης» (άρθρο 168, παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Επομένως, ορισμένες διατάξεις της πρότασης οδηγίας, που εφαρμόζονται στον τομέα της 
υγείας, είναι τέτοιες που μπορούν να αποτελέσουν παρέμβαση στη λειτουργία των εθνικών 
συστημάτων υγείας και στην ασφάλεια των ασθενών. Τούτο συγκεκριμένα είναι η περίπτωση 
των διατάξεων σχετικά με τη μερική πρόσβαση στα επαγγέλματα και τον έλεγχο των 
γλωσσικών γνώσεων, που θα μπορούσαν να αφαιρέσουν από τα κράτη μέλη μέρος της 
εξουσίας ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνει τις αρμοδιότητες  τις 
οποίες της έχουν αναγνωρίσει με τις συνθήκες τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη παραμένουν οι 
εγγυητές της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων υγείας τους. Δεν συνάδει με την αρχή της 
επικουρικότητας να εμποδίζονται να ασκήσουν ορισμένους ελέγχους που συντελούν στην 
ασφάλεια των ασθενών. 

3) Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης περιορισμένες στον τομέα της 
εκπαίδευσης, όπου ο ρόλος της είναι μόνο να στηρίζει τα κράτη μέλη. Επομένως, ορισμένα 
μέτρα της πρότασης οδηγίας μπορούν να οδηγήσουν σε εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων 
στον τομέα αυτό, όπερ είναι αντίθετο προς το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αυτό ισχύει για την επέκταση του πεδίου της οδηγίας στις 
αμειβόμενες περιόδους άσκησης. 

4) Η πρόταση οδηγίας περιέχει πάρα πολλές αναφορές σε πράξεις κατ’εξουσιοδότηση 
που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τούτο με μια σύνταξη που δεν επιτρέπει να 
προσμετρηθεί το πεδίο αυτής της εξουσιοδότησης. Αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μια 
παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατάρτιση των ιατρών, των νοσοκόμων, των 
μαιών, των οδοντιάτρων και των φαρμακοποιών. 

5) Τέλος, η πρόταση οδηγίας απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν διάφορες 
εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ορισμένες εκ των οποίων περιοδικές. Τούτο σε σχέση με 
τη συνεχή επιμόρφωση των επαγγελματιών της υγείας υπερβαίνει το πεδίο της οδηγίας. 
Αυτές οι εκθέσεις κοινοποίησης και αξιολόγησης σαφώς υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο για 
την επίτευξη των στόχων της Ένωσης και, συνεπώς, είναι αντίθετες προς την αρχή της 
αναλογικότητας. 

Κατά συνέπεια, η Γερουσία εκτιμά ότι η πρόταση οδηγίας (E 6967), με τη σημερινή της 
σύνταξη,  δεν συνάδει με  το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
πρωτόκολλο αριθ. 2 που προσαρτάται στη Συνθήκη.
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Κατέστη ψήφισμα της Γερουσίας στις 6 Μαρτίου 2012.

Ο πρόεδρος, 

Υπογραφή : Jean-Pierre BEL


