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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre právne veci

15.3.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(31/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko francúzskeho senátu k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/36/ES o uznávaní 
odborných kvalifikácií a nariadenie o administratívnej spolupráci prostredníctvom 
informačného systému o vnútornom trhu
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko francúzskeho senátu k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

č. 107

SENÁT

RIADNA SCHÔDZA 2011 – 2012

6. marca 2012

EURÓPSKE UZNESENIE

S ODÔVODNENÝM STANOVISKOM

k súladu návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie o administratívnej spolupráci

prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (E 6967) so zásadou 
subsidiarity

V súlade s článkom 73g ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku senátu bol ako uznesenie senátu 
prijatý návrh uznesenia Výboru pre sociálne veci s týmto znením:

_________________________________________________________________________

Pozri čísla:
Senát: 325 a 450 (2011 – 2012).
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Cieľom návrhu smernice je zmeniť systém vzájomného uznávania odborných kvalifikácií 
v Európskej únii s cieľom podporiť mobilitu kvalifikovaných odborníkov v rámci slobody 
usadiť sa a slobody poskytovať služby. Lekárske povolania, ktoré budú naďalej využívať 
upravené pravidlá, by boli týmito novými ustanoveniami priamo dotknuté, najmä tie, ktoré 
súvisia s európskym profesijným preukazom, čiastočným prístupom k povoleniu a overením 
jazykových znalostí.

So zreteľom na článok 88 ods. 6 ústavy,

senát predkladá tieto pripomienky:

1) Zrozumiteľnosť európskeho textu je jednou z nevyhnutných podmienok jeho súladu so 
zásadou subsidiarity. Z dôvodu nedostatočnej zrozumiteľnosti nie je možné presne vymedziť 
hranice právomocí a povinností členských štátov ani rozsah nástroja. Národné parlamenty 
preto nemôžu vykonávať kontrolu nad subsidiaritou, ktorá sa na ne prenáša.

V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že pokiaľ ide o návrh týkajúci sa európskeho 
profesijného preukazu, panuje tu silná neistota. Zatiaľ čo sa v dôvodovej správe návrhu 
smernice zdôrazňuje voliteľný charakter preukazu pre každé povolanie, nástroj zreteľne 
takémuto voliteľnému charakteru nezodpovedá. Táto nejednoznačnosť, pokiaľ ide o kľúčový 
prvok nástroja, spochybňuje jeho zrozumiteľnosť a následne jeho súlad so zásadou 
subsidiarity.

Týka sa to aj návrhov spoločného rámca pre odbornú prípravu a spoločnej skúšky odbornej 
prípravy, ktorých rozsah je nejasný, keďže majú tendenciu rozširovať automatické uznávanie 
kvalifikácií.

2) Európska únia má len obmedzené právomoci v oblasti zdravia. Pri svojej činnosti by 
Únia mala predovšetkým rešpektovať „zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich 
zdravotnej politiky, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej 
starostlivosti. Zodpovednosť členských štátov zahŕňa správu zdravotníckych služieb 
a zdravotnej starostlivosti“ (článok 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).

Viaceré ustanovenia návrhu smernice vzťahujúce sa na zdravotnícke povolania však budú 
mať pravdepodobne vplyv na fungovanie národných systémov zdravotnej starostlivosti a na 
bezpečnosť pacientov. Platí to najmä pre ustanovenia týkajúce sa čiastočného prístupu 
k povolaniam a overenia jazykových znalostí, ktorými by sa členským štátom odobrala časť 
ich kontrolných právomocí. Tým by Európska únia išla nad rámec právomocí, ktoré jej boli 
členskými štátmi priznané v zmluvách. Členské štáty ostávajú garantmi dobrého fungovania 
svojho systému zdravotnej starostlivosti. Nie je v súlade so zásadou subsidiarity, aby sa im 
zabránilo vykonávať určité druhy kontrol, ktoré prispievajú k bezpečnosti pacientov.

3) Európska únia má takisto len obmedzené právomoci v oblasti vzdelávania, kde môže 
zasahovať len na podporu členských štátov. Niektoré opatrenia návrhu smernice by však 
mohli viesť k harmonizácii vnútroštátnych ustanovení v tejto oblasti, čo je v rozpore 
s článkom 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. To sa vzťahuje aj na rozšírenie rozsahu 
pôsobnosti smernice na platené stáže.
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4) Návrh smernice obsahuje príliš početné odkazy na delegované akty prijaté Európskou 
komisiou v štylizácii, ktorá neumožňuje stanoviť rozsah tohto delegovania. To by mohlo viesť 
k tomu, že by Európska komisia zasahovala do oblastí odbornej prípravy lekárov, 
zdravotných sestier, pôrodných asistentiek, zubných lekárov a lekárnikov.

5) V neposlednom rade majú členské štáty podľa návrhu smernice povinnosť predložiť 
Európskej komisii správy, z ktorých niektoré sú pravidelné. Správa týkajúca sa celoživotného 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov okrem iného prekračuje rozsah pôsobnosti tejto 
smernice. Tieto oznamovacie a hodnotiace správy jednoznačne prekračujú rozsah potrebný na 
plnenie cieľov Únie, a sú teda v rozpore so zásadou proporcionality.

V dôsledku toho sa senát domnieva, že súčasné znenie návrhu smernice (E 6967) nie je 
v súlade s článkom 5 Zmluvy o Európskej únii a s protokolom č. 2 pripojeným k tejto zmluve.

Prijaté ako uznesenie senátu 6. marca 2012.

Predseda,

podpísaný: Jean-Pierre BEL


