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Asia: Ranskan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun 
direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) annetun asetuksen muuttamisesta
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ranskan senaatin perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.



PE485.928v01-00 2/4 CM\896083FI.doc

FI

LIITE

NRO 107

SENAATTI

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN ISTUNTO 2011–2012

6. maaliskuuta 2012

EUROOPPALAINEN PÄÄTÖSLAUSELMA

PERUSTELLUSTA LAUSUNNOSTA

ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta 
yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) annetun asetuksen 

muuttamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotuksen 
toissijaisuusperiaatteen mukaisuudesta (E 6967)

Työjärjestyksensä 73 g artiklan 4 ja 5 alakohdan mukaisesti senaatti antaa päätöslauselman 
seuraavasta sosiaaliasioiden valiokunnan päätöslauselmaehdotuksesta:

_________________________________________________________________________

Ks. nrot:
Senaatti: 325 ja 450 (2011–2012).
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Direktiiviehdotuksella pyritään muuttamaan ammattipätevyyksien vastavuoroisen 
tunnustamisen järjestelmää Euroopan unionissa. Tarkoituksena on edistää ammattihenkilöiden 
liikkuvuutta sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden mukaisesti. Nämä 
uudet säännökset – erityisesti säännökset eurooppalaisesta ammattikortista, osittaisesta 
pätevyydestä toimia ammatissa ja kielitaidon tarkistamisesta – kohdistuisivat suoraan 
terveydenhuollon ammatteihin, joihin sovellettaisiin edelleen räätälöityjä sääntöjä.

Ottaen huomioon perustuslain 88-6 pykälän

senaatti esittää seuraavat huomautukset:

1) Toissijaisuusperiaatteen mukaisuus edellyttää muun muassa sitä, että EU:n 
säädösteksti on ymmärrettävä. Tekstin epäselvyyden vuoksi jäsenvaltioiden toimivaltuuksien 
ja velvoitteiden rajat ja säädöksen soveltamisala jäävät epäselviksi. Siksi jäsenvaltioiden 
parlamentit eivät voi saamansa tehtävän mukaisesti valvoa toissijaisuusperiaatteen 
noudattamista.

Tältä osin on todettava, että eurooppalaista ammattikorttia koskevaan suunnitelmaan liittyy 
suuria epäselvyyksiä. Vaikka direktiiviehdotuksen perusteluissa korostetaankin kortin 
vapaaehtoisuutta kunkin ammatin osalta, vapaaehtoisuutta ei mainita selvästi itse 
säädöstekstissä. Tämä keskeiseen perusasiaan liittyvä ristiriita tekee säädöstekstistä epäselvän 
ja kyseenalaistaa siksi sen, onko säädös toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Sama koskee yhteisiin koulutuspuitteisiin ja yhteisiin koulutustesteihin liittyviä suunnitelmia: 
niiden soveltamisala on epäselvä, vaikka niillä pyritäänkin laajentamaan ammattipätevyyksien 
automaattista tunnustamista.

2) Euroopan unionilla on terveydenhuollon alalla vain rajallisesti toimivaltaa. Unionin 
toiminnassa otetaan erityisesti huomioon "jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka liittyvät niiden 
terveyspolitiikan määrittelyyn sekä terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämiseen ja 
tarjoamiseen. Jäsenvaltioiden velvollisuuksiin kuuluvat terveyspalvelujen ja sairaanhoidon 
hallinnointi […]" (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan 7 kohta).

Monet terveydenhuollon ammatteihin sovellettavat direktiiviehdotuksen säännökset ovat 
kuitenkin omiaan haittaamaan kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien toimintaa ja 
heikentämään potilasturvallisuutta. Tämä koskee erityisesti säännöksiä osittaisesta 
pätevyydestä toimia ammatissa ja kielitaidon tarkistamisesta, sillä ne veisivät jäsenvaltioilta 
osan niiden valvontavallasta. Näin Euroopan unioni ylittäisi toimivaltuudet, jotka jäsenvaltiot 
ovat myöntäneet sille perussopimuksissa. Jäsenvaltiot vastaavat yhä 
terveydenhuoltojärjestelmiensä hyvästä toiminnasta. On toissijaisuusperiaatteen vastaista 
estää niitä toteuttamasta tiettyjä potilasturvallisuutta edistäviä valvontatoimenpiteitä.

3) Lisäksi koulutuksen alalla Euroopan unionilla on vain rajallisesti toimivaltaa: se voi 
ainoastaan tukea jäsenvaltioita. Direktiiviehdotuksen tietyt säännökset voisivat kuitenkin 
johtaa alaa koskevien kansallisten lakien yhtenäistämiseen, mikä rikkoisi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklaa. Tämä koskee direktiivin soveltamisalan 
laajentamista palkallisiin harjoitteluihin.
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4) Direktiiviehdotuksessa viitataan monessa kohdassa Euroopan komission valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä. Käytetyn sanamuodon perusteella ei kuitenkaan voida määrittää 
vallansiirron laajuutta. Tämän seurauksena Euroopan komissio voisi puuttua lääkärien, 
sairaanhoitajien, kätilöiden, hammaslääkärien ja farmaseuttien koulutuksiin.

5) Direktiiviehdotuksessa vaaditaan jäsenvaltioita toimittamaan Euroopan komissiolle 
monenlaisia kertomuksia, joitakin niistä säännöllisesti. Vaatimus terveydenhuollon alan 
ammattilaisten jatkokoulutusta koskevan kertomuksen toimittamisesta ylittää lisäksi 
direktiivin soveltamisalan rajat. Nämä ilmoitusluonteiset kertomukset ja arviointikertomukset 
menevät selvästikin pidemmälle kuin mikä on unionin tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen, ja 
siten ne ovat toissijaisuusperiaatteen vastaisia.

Tällä perusteella senaatti katsoo, että nykyisessä sanamuodossaan direktiiviehdotus (E 6967) 
ei ole Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan ja kyseiseen sopimukseen liitetyn 
pöytäkirjan N:o 2 mukainen.

Senaatin päätöslauselma, 6. maaliskuuta 2012.

Puhemies

Allekirjoittanut Jean-Pierre Bel


