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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

15.3.2012

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(31/2012)

Assunto: Parecer fundamentado do Senado francês relativo à proposta de diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2005/36/CE relativa ao 
reconhecimento das qualificações profissionais e o Regulamento relativo à 
cooperação administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno 
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Senado francês relativo à 
proposta em epígrafe.
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ANEXO

N° 107

SENADO

SESSÃO ORDINÁRIA DE 2011-2012

6 de março de 2012

RESOLUÇÃO EUROPEIA

QUE CONTÉM UM PARECER FUNDAMENTADO

sobre a conformidade com o princípio da subsidiariedade da proposta de diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2005/36/CE relativa ao

reconhecimento das qualificações profissionais e o Regulamento relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno (E 6967)

Tornou-se resolução do Senado, em conformidade com o disposto no artigo 73.º octies, 
parágrafos 4.º e 5.º do Regimento do Senado, a proposta de resolução da Comissão dos 
Assuntos Sociais com o seguinte teor:

_________________________________________________________________________

Ver os números:
Senado: 325 e 450 (2011-2012).
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A proposta de diretiva pretende modificar o sistema de reconhecimento mútuo das 
qualificações profissionais na União Europeia, a fim de promover a mobilidade dos 
profissionais qualificados no quadro da liberdade de estabelecimento e da livre prestação de 
serviços. As profissões médicas que continuariam a beneficiar de regras adaptadas seriam 
diretamente visadas por estas novas disposições, em particular as relativas à carteira 
profissional europeia, ao acesso parcial a uma profissão e à verificação das competências 
linguísticas.

Tendo em conta o artigo 88-6.º da Constituição,

O Senado faz as seguintes observações:

1) A inteligibilidade de um texto europeu é uma das condições necessárias à sua 
conformidade com o princípio da subsidiariedade. A falta de clareza não permite identificar 
os limites das competências e das obrigações dos Estados-Membros nem o alcance do 
diploma. Desde logo, não é possível aos parlamentos nacionais exercer o controlo da 
subsidiariedade que lhes compete.

Neste contexto, cumpre constatar as fortes incertezas em torno do projeto da carteira 
profissional europeia. Embora a exposição de motivos da proposta de diretiva sublinhe o 
caráter opcional da carteira para cada profissão, o diploma não transmite, com clareza, esse 
caráter opcional. Esta ambiguidade sobre um elemento essencial do diploma põe em causa a 
sua inteligibilidade e, consequentemente, a sua conformidade com o princípio da 
subsidiariedade.

Verifica-se o mesmo com os projetos de quadro comum de formação e de provas comuns de 
formação, cujo alcance é incerto, tendendo a aumentar o reconhecimento automático das 
qualificações.

2) A União Europeia dispõe apenas de competências limitadas em matéria de saúde. Em 
particular, a sua ação deve "[respeitar] as responsabilidades dos Estados-Membros no que se 
refere à definição das respetivas políticas de saúde, bem como à organização e prestação de 
serviços de saúde e de cuidados médicos. As responsabilidades dos Estados-Membros
incluem a gestão dos serviços de saúde e de cuidados médicos" (artigo 168.º, n.º 7, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia).

Várias disposições da proposta de diretiva, se aplicadas às profissões de saúde, prejudicam o 
funcionamento dos sistemas de saúde nacionais e a segurança dos pacientes. É, em particular, 
o caso das normas relativas ao acesso parcial às profissões e à verificação das competências 
linguísticas que privariam os Estados-Membros de parte do seu poder de controlo. Ao agir 
desta forma, a União Europeia iria além das competências que lhe foram reconhecidas, nos 
Tratados, pelos Estados-Membros. Estes continuam a ser os responsáveis pelo bom 
funcionamento dos respetivos sistemas de saúde. Impedi-los de exercer certos controlos que 
contribuem para a segurança dos pacientes é contrário ao princípio da subsidiariedade.

3) A União Europeia dispõe também apenas de competências limitadas em matéria de 
educação, só podendo atuar em apoio dos Estados-Membros. Certas medidas da proposta de 
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diretiva poderiam levar a uma harmonização de normas nacionais nesta matéria, o que 
violaria o disposto no artigo 165.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O 
mesmo se passa em relação ao alargamento do âmbito de aplicação dos estágios remunerados.

4) A proposta de diretiva contém numerosas remissões para atos delegados adotados pela 
Comissão, numa redação tal que não permite avaliar o alcance desta delegação. Daí poderia 
resultar uma intervenção da Comissão Europeia nas formações de médicos, enfermeiros, 
parteiras, dentistas e farmacêuticos.

5) Por fim, a proposta de diretiva exige aos Estados-Membros que apresentem vários 
relatórios à Comissão Europeia, alguns dos quais periodicamente. A apresentação de 
relatórios sobre a formação contínua dos profissionais de saúde ultrapassa, aliás, o âmbito de 
aplicação da diretiva. Estes relatórios de notificação e avaliação excedem claramente a 
medida necessária para atingir os objetivos da União, sendo, portanto, contrários ao princípio 
da proporcionalidade.

O Senado considera, consequentemente, que a proposta de diretiva (E 6967) não está em 
conformidade, na sua atual redação, com o artigo 5.º do Tratado da União Europeia e com o 
Protocolo n.º 2 anexo a esse Tratado.

Tornou-se resolução do Senado em 6 de março de 2012.

O Presidente,

Assinado: Jean-Pierre BEL


