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Teisės reikalų komitetas

15.3.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS
(31/2012)

Tema: Prancūzijos Senato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas dėl administracinio bendradarbiavimo 
per Vidaus rinkos informacijos sistemą
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Prancūzijos Senato pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

N° 107

SENATAS

2011–2012 M. EILINĖ SESIJA

2012 m. kovo 6 d.

REZOLIUCIJA EUROPOS KLAUSIMAIS,

KURIOJE PATEIKIAMA PAGRĮSTA NUOMONĖ

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas dėl 

administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos sistemą atitikties 
subsidiarumo principui (E 6967) 

Remiantis Senato darbo tvarkos taisyklių 73g straipsnio 4 ir 5 dalimis Senato rezoliucija 
priimta pagal Socialinių reikalų komiteto rezoliucijos pasiūlymą; rezoliucijos turinys 
pateikiamas toliau.

_________________________________________________________________________

Žr. numerius:
Sénat: 325 et 450 (2011-2012).
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Pasiūlymu dėl direktyvos siekiama iš dalies pakeisti Europos Sąjungoje galiojančią profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo sistemą norint skatinti kvalifikuotų specialistų mobilumą, susijusį su 
įsisteigimo laisve ir paslaugų teikimo laisve. Šios naujos nuostatos, visų pirma susijusios su 
Europos profesiniu pažymėjimu, teise iš dalies užsiimti profesija ir kalbos įgūdžių tikrinimu, 
bus tiesiogiai taikomos medicinos profesijoms, kurioms ir toliau bus taikomos pakeistos 
taisyklės.

Vadovaudamasis Konstitucijos 88-6 straipsniu,

Senatas pateikia šias pastabas.

1) Europos Sąjungos teisės akto aiškumas – viena iš būtinų atitikties subsidiarumo 
principui sąlygų. Trūkstant aiškumo, neįmanoma nustatyti nei valstybių narių kompetencijos 
ir įsipareigojimų ribų, nei pasiūlymo taikymo srities. Taigi nacionaliniai parlamentai negali 
vykdyti savo pareigos tikrinti, ar laikomasi subsidiarumo pricipo.

Atsižvelgiant į tai, reikia pažymėti, kad kyla didelių abejonių dėl Europos profesinio 
pažymėjimo projekto. Nors pasiūlymo dėl direktyvos aiškinamajame memorandume 
pabrėžiama, kad atsižvelgiant į kiekvieną profesiją atskirai bus galima pasirinkti taikyti 
profesinį pažymėjimą, ar jo netaikyti, taisyklėse tai nėra aiškiai nurodyta. Dėl tokios 
dviprasmybės, susijusios su pagrindiniu pasiūlymo aspektu, pats teisės aktas pasidaro 
neaiškus, tuo pačiu tampa nebeaišku, ar jis atitinka subsidiarumo principą.

Tą patį galima pasakyti ir apie bendrąją rengimo struktūrą bei bendrąjį rengimo testą, kurių 
taikymo sritis neaiški, nors jais siekiama išplėsti savaiminį kvalifikacijų pripažinimą.

2) Sveikatos apsaugos srityje Europos Sąjungos kompetencija ribota. Visų pirma, ji savo 
veikloje „pripažįsta valstybių narių atsakomybę už jų sveikatos politikos apibrėžimą ir už 
sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą bei teikimą. Valstybių narių 
atsakomybė apima sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros valdymą bei tam paskirtų 
išteklių paskirstymą.“ (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnio 7 dalis).

Tačiau daugelis pasiūlymo dėl direktyvos nuostatų, taikomų sveikatos priežiūros 
darbuotojams, keltų pavojų tinkamam nacionalinių sveikatos apsaugos sistemų veikimui ir 
pacientų saugumui. Ypač tai galima pasakyti apie nuostatas dėl teisės iš dalies užsiimti 
profesija ir nuostatas dėl kalbos įgūdžių tikrinimo, nes jas priėmus valstybės narės netektų 
dalies savo kontrolės galios. Taip veikdama Europos Sąjunga peržengtų įgaliojimų, kuriuos 
jai pagal Sutartis suteikė valstybės narės, ribas. Valstybės narės išlieka atsakingos už gerą 
savo sveikatos priežiūros sistemos veikimą. Trukdyti joms vykdyti tam tikrą kontrolę, kuria 
siekiama užtikrinti pacientų saugumą, reikštų nesilaikyti subsidiarumo principo.

3) Švietimo srityje Europos Sąjungos kompetencija taip pat yra ribota ir šioje srityje ji 
gali veikti tik padėdama valstybėms narėms. Tačiau priėmus kai kurias pasiūlyme dėl 
direktyvos numatytas priemones galėtų tekti suderinti šios srities nacionalines nuostatas ir tai 
prieštarautų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsniui. Tą patį galima pasakyti 
ir dėl direktyvos taikymo srities praplėtimo siekiant į ją įtraukti mokamas stažuotes.
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4) Pasiūlyme dėl direktyvos labai dažnai nurodomi Europos Komisijos priimami 
deleguotieji aktai, tačiau iš teksto redakcijos negalima spręsti, kokia bus tokio delegavimo 
apimtis. Gali būti, kad Europos Komisija pradės reglamentuoti gydytojų, slaugytojų, akušerių, 
gydytojų odontologų ir farmacininkų rengimą.

5) Pasiūlyme dėl direktyvos reikalaujama, kad valstybės narės teiktų ataskaitas Europos 
Komisijai. Kai kurios iš šių ataskaitų būtų teikiamos reguliariai. Ataskaitos dėl sveikatos 
priežiūros specialistų tęstinio mokymo nepatenka į direktyvos taikymo sritį. Tokie pranešimai 
ir vertinimo ataskaitos aiškiai pertekliniai atsižvelgiant į priemones, kurių reikia norint 
pasiekti Sąjungos tikslus, taigi, jie prieštarauja proporcingumo principui.

Todėl Senatas mano, kad pasiūlymo dėl direktyvos (E 6967) dabartinė redakcija neatitinka 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio ir prie šios Sutarties pridėto Protokolo Nr. 2.

Senato rezoliucija priimta 2012 m. kovo 6 d.

Pirmininkas

Parašas Jean-Pierre BEL


