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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

15.3.2012

OBVESTILO POSLANCEM
(31/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje francoskega senata o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij in Uredbe št. [...] o upravnem sodelovanju prek informacijskega 
sistema za notranji trg
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal francoski 
senat.
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PRILOGA

Št. 107

SENAT

REDNO ZASEDANJE 2011–2012

6. marec 2012

EVROPSKA RESOLUCIJA

Z OBRAZLOŽENIM MNENJEM

o skladnosti predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in uredbe o upravnem sodelovanju prek 

informacijskega sistema za notranji trg (E 6967) z načelom subsidiarnosti

V skladu z alineama 4 in 5 člena 73g uredbe senata je predlog resolucije odbora za finance 
postala resolucija senata, katere vsebina je naslednja:

_________________________________________________________________________

Glej številke:
Senat: 325 in 450 (2011–2012).

Namen predloga direktive je spremeniti sistem vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij 
v Evropski uniji, da se spodbudi mobilnost kvalificiranih strokovnjakov v okviru pravice do 
ustanavljanja in prostega opravljanja storitev. Nove določbe, zlasti tiste o evropski poklicni 
izkaznici, delnem dostopu do poklica in preverjanju jezikovnega znanja, bi se neposredno 
nanašale na zdravstvene delavce, za katere bi še naprej veljala prilagojena pravila. 
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Ob upoštevanju člena 88-6 ustave,

ima senat naslednje pripombe:

1) Eden od pogojev za skladnost evropskega besedila z načelom subsidiarnosti je njegova 
razumljivost. Če besedilo ni jasno, ni mogoče razmejiti pristojnosti in obveznosti držav članic 
pa tudi področja uporabe predloga. Nacionalni parlamenti zato ne morejo nadzorovati 
subsidiarnosti, ki je v njihovi pristojnosti. 

Pri tem je treba opozoriti na visoko stopnjo negotovosti, ki obstaja v zvezi s projektom 
evropske poklicne izkaznice. Medtem ko je v obrazložitvi predloga direktive poudarjeno, da 
izkaznica ne bo samodejno obvezna za vse poklice, njena neobveznost ni prenesena v 
normativni del. Zaradi te dvoumnosti glede bistvene prvine normativnega dela je vprašljiva 
njegova razumljivost in posledično tudi skladnost z načelom subsidiarnosti.

Enako velja tudi za projekte skupnega izobraževalnega okvira in enotnih preizkusov 
usposobljenosti, katerih področje uporabe ni jasno določeno, čeprav je njihov namen je 
razširiti samodejno priznavanje kvalifikacij.

2) Evropska unija ima omejene pristojnosti na področju zdravstva. Pri svojih dejavnostih 
mora zlasti upoštevati „odgovornost držav članic za opredelitev njihove zdravstvene politike 
ter organizacijo in zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravstvene oskrbe. Odgovornosti 
držav članic vključujejo upravljanje sistema zdravstvenih storitev in zdravstvene oskrbe in 
razporejanje dodeljenih virov.“ (člen 168(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije).

Več določb predloga direktive, ki se uporabljajo za zdravstvene delavce, bi lahko ogrozilo 
delovanje nacionalnih zdravstvenih sistemov in varnost bolnikov. To še zlasti velja za 
določbe, ki se nanašajo na delni dostop do poklica in preizkus jezikovnega znanja, saj bi 
državam članicam odvzele del njihovih nadzornih pooblastil. S tem ukrepom bi Evropska 
unija prekoračila pooblastila, ki so ji jih dodelile države članice s pogodbama. Države članice 
še naprej jamčijo za dobro delovanje svojih zdravstvenih sistemov. Da bi jim onemogočali 
izvajanje določenega nadzora, ki prispeva k varnosti bolnikov, ni v skladu z načelom 
subsidiarnosti.

3) Evropska unija ima omejeno pristojnost tudi na področju izobraževanja, kjer lahko 
deluje samo v podporo državam članicam. Nekateri ukrepi iz predloga direktive pa bi lahko 
privedli do uskladitve nacionalnih predpisov na tem področju, kar je v nasprotju s členom 165 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. Enako velja za razširitev področja uporabe direktive na 
plačano prakso.

4) Predlog direktive vsebuje številne navedbe delegiranih aktov, ki jih je sprejela 
Evropska komisija, zapisane tako, da ni mogoče oceniti obsega tega delegiranja. To bi lahko 
povzročilo, da bi Evropska komisija posegla v izobraževanje zdravnikov, medicinskih sester, 
babic, zobozdravnikov in lekarnarjev.

5) Končno pa predlog direktive od držav članic zahteva, da Evropski komisiji 
posredujejo več poročil, nekatera med njimi redno. Poročilo zvezi s stalnim usposabljanjem 
zdravstvenih delavcev celo presega področje uporabe direktive. Ta poročila o obvestilih in 
ocenah zelo jasno presegajo mejo, ki je potrebna za izpolnitev ciljev Evropske unije in so 
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torej v nasprotju z načelom sorazmernosti.

Senat zato meni, da sedanja različica predloga direktive (E 6967) ni skladna s členom 5 
Pogodbe o Evropski uniji in protokolom št. 2, ki je tej pogodbi priložen.

Besedilo je 6. marca 2012 postalo resolucija senata.

Predsednik

Podpisan: Jean-Pierre BEL


