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Przedmiot: Uzasadniona opinia francuskiego Senatu dotycząca projektu dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawach dotyczących przestrzegania 
zasady pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią francuskiego Senatu w sprawie 
wyżej wymienionego projektu.
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ZAŁĄCZNIK

N° 107

SENAT

SESJA ZWYCZAJNA 2011-2012

6 marca 2012 r.

REZOLUCJA EUROPEJSKA

ZAWIERAJĄCA UZASADNIONĄ OPINIĘ

w sprawie zgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

i rozporządzenie w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu 
wymiany informacji na rynku wewnętrznym (E 6967)

Uchwałą Senatu, zgodnie z art. 73g ust. 4 i 5 Regulaminu Senatu, przyjęto sporządzony przez 
Komisję Spraw Socjalnych projekt rezolucji o następującym brzmieniu:

_________________________________________________________________________

Zob. numery:
Senat − 325 i 450 (2011-2012).
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Projekt dyrektywy ma na celu zmianę systemu wzajemnego uznawania kwalifikacji 
zawodowych w Unii Europejskiej, tak aby wspierać mobilność wykwalifikowanych 
specjalistów w ramach swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług. 
Pracownicy służby zdrowia, którzy nadal będą korzystać z odpowiednio dostosowanych 
przepisów, zostaną bezpośrednio dotknięci nowymi postanowieniami, zwłaszcza tymi 
dotyczącymi europejskiej legitymacji zawodowej, częściowego dostępu do zawodu i kontroli 
umiejętności językowych.

Uwzględniając art. 88–6 Konstytucji,

Senat przedstawia następujące uwagi:

1) Akt europejski powinien być zrozumiały, aby spełnić warunek zgodności z zasadą 
pomocniczości. Jeśli brak mu jasności, nie można określić zakresu kompetencji i obowiązków 
państw członkowskich ani zasięgu danego zbioru przepisów. Parlamenty narodowe nie są 
wtedy w stanie wykonywać przysługującego im prawa do kontroli jego zgodności z zasadą 
pomocniczości.

W związku z tym należy zauważyć, że istnieją poważne wątpliwości co do projektu 
europejskiej legitymacji zawodowej. Mimo że w uzasadnieniu do projektu dyrektywy 
podkreśla się dobrowolność stosowania legitymacji, w tekście normatywnym nie zostało to 
wyraźnie zaznaczone. Ta dwuznaczność dotycząca kluczowego elementu aktu podważa jego 
klarowność, a zatem także zgodność z zasadą pomocniczości.

To samo dotyczy projektów wspólnych ram kształcenia i wspólnego testu kształcenia, których 
zakres jest niejasny, podczas gdy mają one rozszerzyć automatyczne uznawanie kwalifikacji.

2) Unia Europejska dysponuje ograniczonymi uprawnieniami w kwestiach dotyczących 
zdrowia. W szczególności jej działania „są prowadzone w poszanowaniu obowiązków państw 
członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji 
i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej. Obowiązki państw członkowskich 
obejmują zarządzanie usługami zdrowotnymi i opieką medyczną” (art. 168 ust. 7 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Tymczasem wiele postanowień zawartych w projekcie dyrektywy, jeśli zastosować je do 
zawodów medycznych, ma charakter stanowiący zagrożenie dla funkcjonowania krajowego 
systemu służby zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów. Dotyczy to zwłaszcza postanowień 
dotyczących częściowego dostępu do zawodu i kontroli umiejętności językowych, które 
pozbawiłyby państw członkowskich części z przysługujących im uprawnień kontrolnych. 
Podejmując ten krok, Unia Europejska przekroczyłaby kompetencje, które powierzyły jej w 
traktatach państwa członkowskie. Państwa członkowskie są nadal odpowiedzialne za 
prawidłowe funkcjonowanie ich systemów służby zdrowia. Uniemożliwianie im 
przeprowadzania niektórych kontroli, które gwarantują bezpieczeństwo pacjentów, nie jest 
zgodne z zasadą pomocniczości. 

3) Unia Europejska dysponuje także tylko ograniczonymi uprawnieniami w kwestiach 
dotyczących edukacji, w których może tylko wspierać państwa członkowskie. Tymczasem 
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niektóre działania proponowane w projekcie dyrektywy mogą prowadzić do ujednolicenia 
przepisów krajowych w tej dziedzinie, wbrew postanowieniom art. 165 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To samo dotyczy rozszerzenia zakresu dyrektywy na 
płatne praktyki.

4) Projekt dyrektywy zawiera liczne odesłania do aktów delegowanych przyjętych przez 
Komisję Europejską, przy czym brzmienie tych odniesień nie pozwala na ocenienie zakresu 
tego delegowania. Mogłoby to skutkować interwencją Komisji Europejskiej w kształcenie 
lekarzy, pielęgniarek, położnych, dentystów i farmaceutów.

5) Ponadto projekt dyrektywy wymaga od państw członkowskich dostarczania Komisji 
Europejskiej licznych sprawozdań, w tym okresowych. Sprawozdanie dotyczące kształcenia 
ustawicznego pracowników służby zdrowia wykracza zresztą poza zakres dyrektywy. Poza 
tym te powiadomienia i sprawozdania oceniające wyraźnie wykraczają poza środki niezbędne 
do osiągnięcia celów Unii, a zatem są sprzeczne z zasadą proporcjonalności.

W konsekwencji Senat uznaje, że projekt dyrektywy (E 6967) w jego obecnym brzmieniu nie 
jest zgodny z art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej i z załączonym do niego protokołem (nr 2).

Rezolucja przyjęta w dniu 6 marca 2012 r. przez Senat

Przewodniczący

Podpis : Jean-Pierre BEL


