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Betreft: Gemotiveerd advies van de Franse Senaat inzake het voorstel voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening [...] 
betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne 
markt
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Franse Senaat inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE
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SENAAT

GEWONE ZITTING 2011-2012

OP 6 MAART 2012

EUROPESE RESOLUTIE

HOUDENDE GEMOTIVEERD ADVIES

inzake de conformiteit van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 

beroepskwalificaties en de verordening betreffende de administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt (E 6967) met het subsidiariteitsbeginsel

De ontwerpresolutie van de Commissie sociale zaken is overeenkomstig artikel 73 octies, 
alinea's 4 en 5, van het Reglement van de Senaat resolutie van de Senaat geworden en heeft 
de volgende strekking:

_________________________________________________________________________

Zie Senaat
Senaat: 325 en 450 (2011-2012).
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Het voorstel voor een richtlijn beoogt wijziging van het systeem van wederzijdse erkenning 
van beroepskwalificaties in de Europese Unie, zodat de mobiliteit van binnen het kader van 
vrijheid van vestiging en vrijheid van dienstverlening gekwalificeerde professionals wordt 
bevorderd. De bepalingen zijn rechtstreeks gericht op de medische beroepen, die zouden 
blijven profiteren van een wijziging van de regelgeving, in het bijzonder de bepalingen 
betreffende de Europese beroepskaart, gedeeltelijke toegang tot een beroep en beoordeling 
van talenkennis.

Gezien artikel 88, lid 6, van de Grondwet

maakt de Senaat de volgende opmerkingen:

1) Een Europese tekst kan alleen in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel zijn 
wanneer hij begrijpelijk is. Noch de bevoegdheden en verplichtingen van de lidstaten, noch de 
werkingssfeer van de regelgeving kunnen worden vastgesteld wanneer een tekst onduidelijk 
is. Nationale parlementen hebben de taak gekregen toe te zien op de subsidiariteit, hetgeen 
dan onmogelijk wordt.

In dit verband moet de hoge mate van onzekerheid omtrent de Europese beroepskaart worden 
benadrukt. In de toelichting bij de voorgestelde richtlijn wordt weliswaar onderstreept dat de 
kaart voor elk beroep facultatief is, maar in het voorstel zelf komt dit niet tot uitdrukking. 
Deze dubbelzinnigheid in een centraal onderdeel van het voorstel doet twijfels rijzen over de 
begrijpelijkheid ervan, en daarmee over de overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.

Hetzelfde geldt voor het gemeenschappelijke opleidingskader en de gemeenschappelijke 
opleidingsproef, waarvan de werkingssfeer onzeker is, terwijl uitbreiding van de automatische 
erkenning van diploma's het doel is.

2) Op het gebied van gezondheidszorg heeft de Europese Unie slechts beperkte 
bevoegdheden. In het bijzonder "eerbiedigt het optreden van de Unie de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten met betrekking tot de bepaling van hun 
gezondheidsbeleid, alsmede de organisatie en de verstrekking van gezondheidsdiensten en 
geneeskundige verzorging. De verantwoordelijkheden van de lidstaten omvatten het beheer 
van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging" (artikel 168, lid 7, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie).

Wanneer een aantal bepalingen in de voorgestelde richtlijn worden toegepast op beroepen in 
de gezondheidssector, zouden het goed functioneren van de nationale gezondheidszorg en de 
veiligheid van patiënten gevaar lopen. Dit geldt in het bijzonder voor de bepalingen 
betreffende gedeeltelijke toegang tot beroepen en beoordeling van de taalvaardigheid, 
waarmee de lidstaten een deel van hun controlebevoegdheden wordt ontnomen. Met deze 
maatregel overschrijdt de Europese Unie de bevoegdheden die de lidstaten haar in de 
verdragen hebben toegekend. De lidstaten blijven verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van hun gezondheidszorg. Verhindering van de lidstaten om controles te 
verrichten die bijdragen aan de veiligheid van de patiënt is strijdig met het 
subsidiariteitsbeginsel.
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3) Ook op het gebied van onderwijs zijn de bevoegdheden van de Europese Unie beperkt 
en kan zij slechts ter ondersteuning van de lidstaten optreden. Een aantal bepalingen in de 
voorgestelde richtlijn kunnen leiden tot harmonisatie van nationale bepalingen inzake 
onderwijs, hetgeen indruist tegen artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. Dit gebeurt tevens wanneer betaalde stages onder de werkingssfeer van de 
richtlijn komen te vallen.

4) Het voorstel voor een richtlijn bevat een groot aantal verwijzingen naar door de 
Commissie vastgestelde gedelegeerde handelingen, die zodanig zijn geformuleerd dat de 
reikwijdte van het besluit niet kan worden beoordeeld. Dit kan ertoe leiden dat de Commissie 
een rol gaat spelen bij de opleiding van artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, tandartsen 
en apothekers.

5) De lidstaten moeten op grond van de voorgestelde richtlijn diverse verslagen bij de 
Commissie indienen, soms op regelmatige basis. De bijscholing van werknemers in de 
gezondheidszorg valt buiten de werkingssfeer van de richtlijn. De verplichte indiening van 
kennisgevings- en evaluatieverslagen overschrijdt duidelijk de middelen die noodzakelijk zijn 
om de doelstellingen van de EU te halen en druist daarom in tegen het 
proportionaliteitsbeginsel.

De Senaat is dan ook van mening dat het voorstel voor richtlijn (E 6967) in de huidige 
bewoordingen niet strookt met artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en 
Protocol Nr. 2 bij dit Verdrag.

Aldus de resolutie van de Senaat van 6 maart 2012.

De voorzitter 

Getekend: Jean-Pierre BEL


