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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

15.3.2012

TEATIS LIIKMETELE
(31/2012)

Teema: Prantsusmaa senati põhjendatud arvamus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi ettepanekut, millega muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust [...] siseturu 
infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta 
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Prantsusmaa senati põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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SENAT

2011.–2012. AASTA KORRALINE ISTUNGJÄRK

6. märts 2012

EUROOPA RESOLUTSIOON

PÕHJENDATUD ARVAMUSEGA

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku (millega muudetakse direktiivi 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust [...] siseturu 

infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta) subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse
kohta (E 6967) 

Kodukorra artikli 73 g lõigete 4 ja 5 kohaselt esitab senat sotsiaalkomisjoni ettepaneku alusel 
järgmise resolutsiooni ettepaneku:

_________________________________________________________________________

Vt järgmisi dokumente:
Senat: 325 ja 450 (2011–2012).
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Direktiivi ettepaneku eesmärk on muuta kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise 
süsteemi Euroopa Liidus, et soodustada kvalifitseeritud kutsetöötajate liikuvust 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse tingimustes. Uued sätted, eelkõige Euroopa 
kutsekaarti, kutsealale osalist juurdepääsu ja keeleoskuse kontrolli käsitlevad sätted 
puudutavad otseselt meditsiinitöötajaid, kelle suhtes kohaldataks endiselt kohandatud 
eeskirju.

Võttes arvesse põhiseaduse artiklit 88-6,

esitab senat järgmised tähelepanekud:

1) ELi õigusakti arusaadavus on subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse seisukohast 
vajalik tingimus. Ebaselgus ei võimalda piiritleda liikmesriikide pädevuse ja kohustuste piire 
ega õigusakti reguleerimisala. Seetõttu ei ole riikide parlamentidel võimalik teostada kontrolli 
neile ülesandeks tehtud subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse üle.

Sellega seoses tuleb mainida suurt ebakindlust seoses Euroopa kutsekaardi projektiga. Ehkki 
direktiivi ettepaneku seletuskirjas rõhutatakse, et kutsekaart on iga kutseala jaoks vabatahtlik, 
ei korrata seda õigusaktis selgelt. Selline ebaselgus õigusakti olulise aspekti osas seab 
küsimärgi alla õigusakti arusaadavuse ning sellest tulenevalt ka subsidiaarsuse põhimõttele 
vastavuse.

Sama märkus kehtib ühise koolitusraamistiku ja ühise kutseeksami kohta, mille ulatuse osas 
puudub selgus, kuigi nende eesmärk on laiendada kvalifikatsioonide automaatset 
tunnustamist.

2) Euroopa Liidul on tervishoiu valdkonnas üksnes piiratud pädevus. Eelkõige võtab 
Euroopa Liit oma meetmega arvesse liikmesriikide vastutust oma tervishoiupoliitika 
määratlemisel ning tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks muutmisel. 
Liikmesriikide vastutus hõlmab tervishoiu juhtimist (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
168 lõige 7).

Ent direktiivi ettepaneku mitmed meditsiinitöötajate suhtes kohaldatavad sätted võivad seada 
ohtu riiklike tervishoiusüsteemide toimimise ja patsientide ohutuse. Eelkõige kehtib see 
kutsealadele osalise juurdepääsu ja keeleoskuse kontrolli puhul, mis võtaks liikmesriikidelt 
osaliselt nende kontrolliõiguse. Niiviisi ületaks Euroopa Liit oma volituste piirid, mis 
liikmesriigid on talle aluslepingutega andnud. Liikmesriigid tagavad endiselt oma 
tervishoiusüsteemi sujuva toimimise. Asjaolu, et liikmesriike takistatakse teostamast teatavat 
kontrolli, mis aitab tagada patsientide ohutuse, on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega.

3) Samuti on Euroopa Liidul piiratud pädevus hariduse valdkonnas, kus ta saab üksnes 
toetada liikmesriikide tegevust. Ent direktiivi ettepaneku teatavad sätted võivad tingida 
riiklike haridusalaste sätete ühtlustamise, mis on vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 165. Sama märkus kehtib seoses direktiivi reguleerimisala laiendamisega tasustatud 
praktikale. 

4) Direktiivi ettepanekus on hulgaliselt viiteid Euroopa Komisjoni vastuvõetud 
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delegeeritud õigusaktidele, mille sõnastus ei võimalda hinnata delegeerimise ulatust. Sellest 
tulenevalt võib juhtuda, et Euroopa Komisjon sekkub arstide, õdede, ämmaemandate, 
hambaarstide ja proviisorite koolitusse.

5) Direktiivi ettepanekus nõutakse liikmesriikidelt, et nad esitaksid Euroopa Komisjonile 
mitmeid aruandeid, neist mõningaid korrapäraste ajavahemike tagant. Meditsiinitöötajate 
täiendusõpet ja -koolitust käsitlev aruanne väljub muu hulgas direktiivi reguleerimisala 
piiridest. Teavitamis- ja hindamisaruannete osas ületatakse ilmselgelt ELi eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku meetme piirid ning seetõttu on need vastuolus proportsionaalsuse 
põhimõttega.

Seetõttu on senat seisukohal, et direktiivi ettepanek (E 6967) ei ole praeguses sõnastuses 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 5 ega sellele lisatud protokolliga nr 2.

Senati 6. veebruari 2012. aasta resolutsioon

Esimees

Allkiri: Jean-Pierre BEL


