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Jogi Bizottság

15.3.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

(31/2012)

Tárgy: A Francia Köztársaság Szenátusának indokolással ellátott véleménye a szakmai 
képesítések elismerésére vonatkozó 2005/36/EK irányelv és a belső piaci 
információs rendszer keretében folytatott igazgatási együttműködésről szóló 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a francia Szenátusnak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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SZENÁTUS

ÉVI RENDES ÜLÉSSZAK, 2011–2012

2012. március 6.

EURÓPAI ÁLLÁSFOGLALÁS

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNNYEL

a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó 2005/36/EK irányelv és a belső piaci 
információs rendszer keretében folytatott igazgatási együttműködésről szóló rendelet 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatnak (E 6967) a 
szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségéről

A Pénzügyi Bizottság alábbi állásfoglalásra irányuló javaslatából a Szenátus eljárási 
szabályzata 73g. cikke negyedik és ötödik albekezdésének értelmében szenátusi állásfoglalás 
lett:

_________________________________________________________________________

Lásd az alábbi számokat:
Szenátus: 325 és 450 (2011-2012).
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Az irányelvre irányuló javaslat módosítaná a szakmai képesítések kölcsönös elismerési 
rendszerét az Európai Unióban annak érdekében, hogy a letelepedés szabadsága és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága keretében elősegítse a képzett szakemberek mobilitását. Az új 
rendelkezések közvetlenül érintenék az orvosi szakmákat, amelyek továbbra is kedvezményes 
kiigazításokban részesülnének, különösen az európai szakmai kártya, a szakma részleges 
gyakorlására való jogosultság és a nyelvi felkészültség ellenőrzése tekintetében.

Tekintettel az Alkotmány 88-6. cikkére,

a Szenátus az alábbi megállapításokat teszi:

1) Egy európai jogi aktus világos érthetősége a szubszidiaritás elvével való 
összeegyeztethetőségéhez szükséges feltételek egyike. Az egyértelműség hiánya lehetetlenné 
teszi mind a tagállami jogosultságok és kötelezettségek határainak, mind pedig a jogszabály 
kiterjedési körének azonosítását. Emiatt a nemzeti parlamentek sem képesek a rájuk háruló 
feladat ellátására, azaz a szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőség ellenőrzésének 
gyakorlására.

E tekintetben megállapítandó, hogy az európai szakmai kártyára vonatkozó elképzelést 
nagymértékű bizonytalanság övezi. Miközben az irányelvre irányuló javaslat indokolása 
hangsúlyozza az európai szakmai kártya önként választható jellegét, maga a rendelkező rész 
nem tükrözi világosan ezt az opcionális jelleget. A jogszabály egyik lényeges elemének e 
kétértelmű mivolta az egész jogszabály világos érthetőségét – és következésképpen a 
szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségét – kérdőjelezi meg.

Ugyanez a megállapítás érvényes a közös képzési kerettel és a közös képzési vizsgával 
kapcsolatos projektekre is, amelyek kiterjedési köre bizonytalan, miközben a szakmai 
képesítések automatikus elismerése szélesítésének irányában hatnak.

2) Az egészségügyi kérdések terén az Európai Unió csak korlátozott hatáskörrel 
rendelkezik. Az Uniónak tevékenységei során különösen „tiszteletben kell tartania a 
tagállamoknak az egészségügyi politikájuk meghatározására, valamint az egészségügyi 
szolgáltatások és az orvosi ellátás megszervezésére és biztosítására vonatkozó hatáskörét. A 
tagállamok hatásköre kiterjed az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás 
működtetésére” (az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 168. cikkének (7) bekezdése). 
.

Az irányelvre irányuló javaslatnak az orvosi szakmákra alkalmazandó számos rendelkezése 
azonban természete szerint káros hatást gyakorol a nemzeti egészségügyi rendszerek 
működésére és a betegek biztonságára. Különösen vonatkozik ez a szakma részleges 
gyakorlására való jogosultságra és a nyelvi felkészültség ellenőrzésére vonatkozó 
rendelkezésekre, amelyek a tagállamokat megfosztanák ellenőrzési jogosultságaik egy 
részétől. Amennyiben az Európai Unió így cselekedne, túllépne a tagállamok által az 
alapszerződésekben elismert hatáskörein. A tagállamok egészségügyi rendszereinek jó 
működését továbbra is a tagállamoknak kell biztosítaniuk. A szubszidiaritás elvével nem 
egyeztethető össze, hogy megakadályozzák a tagállamokat bizonyos ellenőrzések 
gyakorlásában, amelyek a betegek biztonságához járulnak hozzá.
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3) Az Európai Unió ugyancsak korlátozott hatáskörrel rendelkezik az oktatás terén, ahol 
csupán a tagállamok támogatójaként léphet fel. Az irányelvre irányuló javaslat bizonyos 
rendelkezései azonban az e téren hatályos nemzeti jogszabályok harmonizálását vonhatnák 
maguk után, ami ellentétben áll az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 165. cikkével.   
Ilyen előírás például az irányelv hatályának kiterjesztése a fizetett szakmai gyakorlatokra.

4) Az irányelvre irányuló javaslat rendkívül sok utalást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy 
az Európai Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra hozhat, de olyan 
megszövegezésben, amely nem teszi lehetővé e felhatalmazás kiterjedési körének felmérését.  
Ez  azzal a következménnyel járhatna, hogy az Európai Bizottság beavatkozhatna az orvosok, 
az ápolók, a szülésznők, a fogorvosok és a gyógyszerészek képzésébe.

5) Az irányelvre irányuló javaslat végül arra kötelezi a tagállamokat, hogy 
szolgáltassanak több – közöttük időszakos – jelentést az Európai Bizottság számára.  Az 
egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzésére vonatkozó jelentéstételi kötelezettség 
egyébként is túllépi az irányelv hatályát. A bejelentéseket és értékeléseket tartalmazó 
jelentések előírása egyértelműen túllép az Unió célkitűzéseinek eléréséhez szükséges 
mértéken, ezért ellentétes az arányosság elvével.

A Szenátus véleménye szerint ezért az irányelvre irányuló javaslat (E 6967) a jelenlegi 
megszövegezésében nem felel meg az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének és az e 
szerződéshez csatolt 2. számú jegyzőkönyvnek.

Szenátusi állásfoglalásként elfogadva: 2012. március 6-án.

Az elnök

Aláírás: Jean-Pierre BEL


