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Ref.: Avizul motivat al Senatului Republicii Franceze privind propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2005/36/CE 
privind recunoașterea calificărilor profesionale și Regulamentul privind 
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței 
interne
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Senatului Republicii Franceze referitor la 
propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Nr. 107

SENATUL

SESIUNEA ORDINARĂ 2011-2012

6 martie 2012

REZOLUȚIE EUROPEANĂ

CONȚINÂND UN AVIZ MOTIVAT

privind conformitatea cu principiul subsidiarității din propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2005/36/CE privind

recunoașterea calificărilor profesionale și Regulamentul privind cooperarea 
administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (E 6967)

A devenit rezoluție a Senatului, în conformitate cu articolul 73g alineatele (4) și (5) din 
Regulamentul Senatului, propunerea de rezoluție a Comisiei pentru afaceri sociale care 
prevede următoarele:

_________________________________________________________________________

Cf. numerelor:
Senat: 325 și 450 (2011-2012).
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Propunerea de directivă încearcă să modifice sistemul de recunoaștere reciprocă a calificărilor 
profesionale în Uniunea Europeană, pentru a favoriza mobilitatea personalului calificat în 
cadrul libertății de stabilire și libertății de a presta servicii. Profesiunile medicale, care ar 
continua să beneficieze de norme adaptate, ar fi vizate în mod direct de aceste noi dispoziții, 
în special cele referitoare la cardul profesional european, accesul parțial la o profesie și 
verificarea competențelor lingvistice.

Având în vedere articolul 88-6 din Constituție,

Senatul face următoarele observații:

1) Inteligibilitatea unui text european este una dintre condițiile necesare pentru 
conformitatea acestuia cu principiul subsidiarității. Lipsa de claritate nu permite distingerea 
limitelor competențelor și a obligațiilor statelor membre, precum și efectul unui dispozitiv. 
Prin urmare, nu este posibil ca parlamentele naționale să exercite controlul subsidiarității care 
le este conferit.

În acest context, se pot constata incertitudini serioase în ceea ce privește proiectul de card 
profesional european. În timp ce expunerea de motive din propunerea de directivă subliniază 
caracterul opțional al cardului pentru fiecare profesie, dispozitivul nu preia în mod clar acest 
caracter opțional. Această ambiguitate în ceea ce privește un element esențial al dispozitivului 
pune în discuție inteligibilitatea acestuia și, prin urmare, conformitatea acestuia cu principiul 
subsidiarității.

Același lucru este valabil și pentru proiectele de cadru comun de formare și de probă comună 
de formare, al căror domeniu de aplicare este incert, vizând în același timp extinderea 
recunoașterii automate a calificărilor.

2) Uniunea Europeană nu deține decât competențe limitate în materie de sănătate. În 
special, se presupune că își desfășoară activitățile respectând „responsabilitățile statelor 
membre în ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate, precum și organizarea și 
prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală. Responsabilitățile statelor membre 
includ administrarea serviciilor de sănătate și de îngrijire medicală” [articolul 168 alineatul 
(7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene].

Dar, mai multe dispoziții ale propunerii de directivă, care se aplică profesiunilor medicale, 
sunt de natură să aducă atingere funcționării sistemelor naționale de sănătate și securității 
pacienților. Este în special cazul dispozițiilor referitoare la accesul parțial la profesiuni și la 
verificarea competențelor lingvistice care ar priva statele membre de o parte din puterea lor de 
control. Acționând în acest fel, Uniunea Europeană ar depăși competențele pe care i le-au 
recunoscut statele membre în tratate. Statele membre rămân garanții bunei funcționări a 
sistemului lor de sănătate. Faptul de a împiedica exercitarea unor anumite controale care 
contribuie la securitatea pacienților nu este conform cu principiul subsidiarității.

3) De asemenea, Uniunea Europeană nu dispune decât de competențe limitate în materie 
de educație, unde nu poate veni decât în sprijinul statelor membre. Dar, anumite măsuri din 
propunerea de directivă ar putea conduce la o armonizare a dispozițiilor naționale în domeniu, 
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contrar articolului 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Același lucru este 
valabil și pentru lărgirea domeniului directivei la stagiile remunerate.

4) Propunerea de directivă conține foarte multe trimiteri la acte delegate luate de către 
Comisia Europeană, într-o formulare care nu permite măsurarea impactului acestei delegări. 
Ar putea rezulta o intervenție a Comisiei Europene în ceea ce privește formarea medicilor, 
infirmierilor, moașelor, dentiștilor și a farmaciștilor.

5) În final, propunerea de directivă solicită statelor membre să furnizeze Comisiei 
Europene mai  multe rapoarte, dintre care unele periodice. Raportul referitor la formarea 
continuă a personalului medical depășește, de altfel, domeniul de aplicare al directivei. Aceste 
rapoarte de notificare și evaluare depășesc în mod evident măsura necesară pentru atingerea 
obiectivelor Uniunii și, prin urmare, sunt contrare principiului proporționalității.

În consecință, Senatul consideră că propunerea de directivă (E 6967) nu respectă, în 
formularea sa actuală, articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană și Protocolul nr. 2 
anexat acestui tratat.

Acest document a devenit rezoluție a Senatului la 6 martie 2012.

Președintele

Semnătura: Jean-Pierre BEL


