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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0031/2012)

Ärende: Motiverat yttrande från den franska senaten över förslaget till Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och 
förordningen om administrativt samarbete genom informationssystemet för den 
inre marknaden
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den franska senaten över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

nr 107

SENATEN

ALLMÄN SESSION 2011–2012

6 mars 2012

EUROPEISK RESOLUTION

MED MOTIVERAT YTTRANDE

över förenlighet med subsidiaritetsprincipen i förslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordningen om

administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (E 6967) 

Det förslag till resolution från utskottet för sociala frågor vars innehåll anges nedan har 
antagits som resolution av senaten i enlighet med artikel 73 g, styckena 4 och 5 i senatens 
arbetsordning.

_________________________________________________________________________

Se följande nummer:
Senaten: 325 och 450 (2011–2012).
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Förslaget till direktiv syftar till att modifiera systemet med ömsesidigt erkännande av 
yrkeskvalifikationer i EU för att främja rörligheten för kvalificerade yrkespersoner inom 
ramen för etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster. Vårdyrken, som även 
i fortsättningen ska omfattas av anpassade regler, kommer att beröras direkt av de nya 
bestämmelserna, särskilt bestämmelserna avseende det europeiska yrkeskortet, partiellt 
tillträde till ett yrke och test av språkkunskaper.

Med beaktande av artikel 88-6 i konstitutionen

gör senaten följande iakttagelser:

1) För att en europeisk lag ska vara i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen 
måste den vara förståelig. Bristande tydlighet gör att man inte kan avgränsa medlemsstaternas 
behörigheter och skyldigheter eller räckvidden för en bestämmelse. Det är i detta fall omöjligt 
för de nationella parlamenten att fullgöra sin skyldighet att kontrollera att 
subsidiaritetsprincipen efterlevs. 

I detta sammanhang bör den allvarliga osäkerhet som kringgärdar det europeiska yrkeskortet 
uppmärksammas. Under punkten ”Mål” i förslaget till direktiv understryks att yrkeskortet ska 
vara frivilligt för varje yrke, något som dock inte tydligt framgår av själva bestämmelsen. 
Denna tvetydighet i fråga om en väsentlig del av direktivet vållar osäkerhet och gör att dess 
förenlighet med subsidiaritetsprincipen kan ifrågasättas.

Detsamma gäller för de gemensamma utbildningsramarna och de gemensamma 
utbildningsproven, vars räckvidd är otydlig trots att de syftar till att utöka det automatiska 
erkännandet av kvalifikationer.

2) EU har endast begränsade hälsopolitiska befogenheter. Framför allt ska unionen när 
den vidtar åtgärder ”respektera medlemsstaternas ansvar för att besluta om sin hälso- och 
sjukvårdspolitik samt för att organisera och ge hälso- och sjukvård. Medlemsstaternas 
ansvarsområden inbegriper hälso- och sjukvårdsförvaltning” (artikel 168.7 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt).

Flera bestämmelser i förslaget till direktiv avseende hälso- och sjukvårdsyrken är dock av 
ett sådant slag att de inverkar på funktionen hos de nationella hälso- och sjukvårdssystemen 
och patientsäkerheten. Detta är framför allt fallet med bestämmelserna om partiellt tillträde till 
yrken och test av språkkunskaper, genom vilka medlemsstaterna skulle fråntas en del av sina 
kontrollbefogenheter. EU skulle därmed gå utöver de befogenheter som medlemsstaterna har 
tillskrivit unionen genom fördragen. Medlemsstaterna är fortfarande garanter för att deras 
nationella hälso- och sjukvårdssystem fungerar väl. Att hindra medlemsstaterna att genomföra 
vissa kontroller som hänför sig till patientsäkerheten skulle strida mot subsidiaritetsprincipen. 

3) EU har dessutom endast begränsade utbildningspolitiska befogenheter, och ska endast 
stödja medlemsstaterna i dessa frågor. Vissa åtgärder i förslaget till direktiv skulle dock kunna 
leda till en harmonisering av de nationella bestämmelserna på detta område, i strid med 
artikel 165 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Detsamma gäller utvidgningen 
av direktivets tillämpningsområde till avlönad praktik.



PE485.928v01-00 4/4 CM\896083SV.doc

SV

4) Förslaget till direktiv innehåller flera hänvisningar till delegerade akter som antagits 
av Europeiska kommissionen. Akterna har dock formulerats på ett sådant sätt att det är 
omöjligt att uppskatta delegeringens omfattning. Kommissionen skulle därmed kunna ingripa 
i utbildningen av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare och farmaceuter.

5) I förslaget till direktiv åläggs också medlemsstaterna att lägga fram flera rapporter för 
Europeiska kommissionen, varav vissa regelbundet. Rapporten avseende 
fortbildningsförfaranden för hälso- och sjukvårdspersonal går dessutom utöver 
tillämpningsområdet för detta direktiv. Dessa uppföljnings- och utvärderingsrapporter går 
uppenbart utöver vad som är nödvändigt för att uppnå EU:s mål, och strider således mot 
proportionalitetsprincipen.

Senaten bedömer följaktligen att förslaget till direktiv (E 6967) i sin nuvarande utformning 
inte är förenligt med artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen eller med protokoll nr 2 
bifogat till detta fördrag.

Antaget som resolution av senaten den 6 mars 2012.

Talmannen

Undertecknat: Jean-Pierre BEL


