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Temats: Francijas Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu un Regulu [...] par administratīvo sadarbību, izmantojot 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Francijas Senāta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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SENĀTS

KĀRTĒJĀ SESIJA (2011.–2012. g.)

2012. gada 6. martā

EIROPAS REZOLŪCIJA,

PAR KURU SNIEGTS PAMATOTS ATZINUMS

par subsidiaritātes principa ievērošanu priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un 

Regulu [...] par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu 
(E 6967)

Sociālo lietu komisijas rezolūcijas priekšlikums, kura saturs ir izklāstīts turpmāk, ir kļuvis par 
Senāta rezolūciju saskaņā ar Senāta Reglamenta 73.g panta 4. un 5. daļu.

_________________________________________________________________________

Sk. numurus:
Senāts: Nr. 325 un 450 (2011.–2012.)
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Direktīvas priekšlikumā ir paredzēts mainīt profesionālo kvalifikāciju savstarpējas atzīšanas 
sistēmu Eiropas Savienībā, lai veicinātu kvalificētu profesionāļu mobilitāti saistībā ar brīvību 
veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus. Jaunie noteikumi, jo īpaši saistībā ar 
Eiropas profesionālo karti, daļēju piekļuvi profesijai un valodas prasmju pārbaudi, tieši 
attieksies uz medicīnas profesijām, kam turpinās piemērot pielāgotus noteikumus.

Ņemot vērā Konstitūcijas 88-6. pantu,

Senāts izsaka šādas piezīmes.

1) ES dokumenta saprotamība ir viens no nepieciešamiem nosacījumiem tā atbilstībai 
subsidiaritātes principam. Skaidrības trūkuma dēļ nav iespējams noteikt dalībvalstu pilnvaru 
un pienākumu robežas, kā arī rezolutīvās daļas piemērošanas jomu. Tāpēc valstu 
parlamentiem nav iespējams veikt tiem uzticēto subsidiaritātes kontroli.

Šajā saistībā jākonstatē, ka pastāv lielas neskaidrības attiecībā uz Eiropas profesionālās kartes 
projektu. Lai arī direktīvas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā ir uzsvērts kartes izvēles 
raksturs attiecībā uz katru profesiju, rezolutīvajā daļā šis izvēles raksturs netiek skaidri 
atkārtots. Šāda neviennozīmība attiecībā uz rezolutīvās daļas pamatelementu liek apstrīdēt tās 
saprotamību un tādējādi arī tās atbilstību subsidiaritātes principam.

Tas pats attiecas uz kopēja apmācības regulējuma un kopējas apmācības pārbaudes 
projektiem, kuru piemērošanas joma nav skaidra, lai gan tajos paredzēts izvērst kvalifikāciju 
automātisku atzīšanu.

2) Eiropas Savienībai veselības jomā ir tikai ierobežotas pilnvaras. Jo īpaši ir paredzēts, 
ka tās rīcība „respektē dalībvalstu atbildību par savas veselības politikas noteikšanu un 
veselības aprūpes pakalpojumu un medicīniskās aprūpes organizēšanu un sniegšanu. Pie 
dalībvalstu pienākumiem pieder veselības aprūpes pakalpojumu un medicīniskās aprūpes 
vadība” (Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. panta 7. punkts).

Tomēr vairāki direktīvas priekšlikuma noteikumi, ko piemēro veselības aprūpes profesijām, 
var apdraudēt valstu veselības aizsardzības sistēmu darbību un pacientu drošību. Tas īpaši 
attiecas uz noteikumiem saistībā ar daļēju piekļuvi profesijām un valodas prasmju pārbaudi, 
kas dalībvalstīm liegtu daļu no to uzraudzības pilnvarām. To darot, Eiropas Savienība 
pārsniegtu pilnvaras, ko dalībvalstis tai ir piešķīrušas līgumos. Dalībvalstis ir un paliek savu 
veselības aizsardzības sistēmu pienācīgas darbības garants. Traucējot tām veikt dažas 
pārbaudes, kas sekmē pacientu drošību, subsidiaritātes princips netiek ievērots.

3) Eiropas Savienībai ir tikai ierobežotas pilnvaras arī izglītības jomā, kur tā dalībvalstīm 
var sniegt vienīgi atbalstu. Tomēr daži direktīvas priekšlikuma pasākumi šajā jomā varētu 
veicināt valstu noteikumu saskaņošanu, kas ir pretrunā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 165. pantu. Tas attiecas, piemēram, uz direktīvas piemērošanas jomas paplašināšanu 
attiecībā uz apmaksātām praksēm.

4) Direktīvas priekšlikums satur ļoti daudz atsauču uz Eiropas Komisijas pieņemtajiem 
deleģētajiem aktiem tādā redakcijā, kas neļauj novērtēt šīs deleģēšanas piemērošanu. No tā 
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varētu izrietēt Eiropas Komisijas iejaukšanās ārstu, māsu, vecmāšu, zobārstu un farmaceitu 
profesiju apmācībā.

5) Visbeidzot, direktīvas priekšlikumā ir prasīts, lai dalībvalstis Eiropas Komisijai 
iesniedz vairākus, tostarp dažus regulārus, ziņojumus. Ziņojums par veselības aprūpes 
profesionāļu tālākapmācību, starp citu, ir ārpus direktīvas piemērošanas jomas. Šie 
paziņošanas un novērtējuma ziņojumi acīmredzami pārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai 
sasniegtu Savienības mērķus, un tātad ir pretrunā ar proporcionalitātes principu.

Tādējādi Senāts uzskata, ka direktīvas priekšlikums (E 6967) pašreizējā redakcijā nav 
saderīgs ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantu un šim līgumam pievienoto Protokolu 
Nr. 2.

Kļuvusi par Senāta rezolūciju 2012. gada 6. martā.

Parakstījis:

priekšsēdētājs Jean-Pierre Bel


