UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA

INFORMARE
cu privire la acțiuni inițiate pe linia adoptării propunerii de Directivă referitoare la
Testul de proporționalitate

1. Stadiul actual al aprobării propunerii de Directivă referitoare la Testul de
proporționalitate
În perspectiva ultimei întâlniri din 20 martie 2018 “la nivel de trialog”, între
reprezentanții Parlamentului European, Comisiei Europene și Consiliului European cu
privire la înlăturarea eventualelor neconcordanțe existente între cele trei instituții în
legătură cu propunerea de Directivă referitoare la Testul de proporționalitate,
reprezentanții Consiliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS au avut o întâlnire
cu europarlamentarul ANDREA SCHWAB, Raportorul Parlamentului European
privind această Directivă.
Scopul întâlnirii a fost acela de a prezenta Raportorului A. SCHWAB, poziția
profesiilor liberale europene referitoare la propunerea de Directivă privind Testul de
proporționalitate, având în vedere că această inițiativă a Comisiei Europene vizează o
dereglementare a profesiilor liberale.
A. SCHWAB a menționat că în pofida unor negocieri intense între cele trei instituții
europene, până în prezent nu a fost agreat un text.
Totodată, există numeroase puncte de vedere diferite cu privire la problemele din
domeniul sănătății, aprecierea rolului, importanței, semnificației și specificității
profesiilor liberale etc.
Totodată, deputatul european a fost de acord cu unele puncte de vedere exprimate de
către reprezentanții CEPLIS pe care a menționat că le va introduce în raportul său.
CEPLIS apreciază că Directiva privind Testul de proporționalitate va afecta profesiile
liberale în sensul că el va conduce la o dereglementare al cărei grad nu poate fi
deocamdată cuantificat și de aceea, va acționa pentru ca efectele negative ale viitoarei
Directive să fie cât mai mult atenuate.
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În același timp, CEPLIS consideră că deși prerogativa de reglementare a profesiilor
liberale aparține exclusiv guvernelor naționale prin adoptarea Directivei privind Testul
de proporționalitate, Comisia Europeană încearcă să impună acestora inițierea de
măsuri în direcția dereglementării, cu consecințe directe asupra diminuării calității
serviciilor pe care membrii profesiilor liberale le furnizează clienților, pacienților și
consumatorilor.
2. Întâlnirea dintre reprezentantul Uniunii Naționale a Profesiilor Liberale din
Franța-UNAPL și Ministrul francez de Externe și Afaceri Europene pe tema
viitorului proiectului de Directivă privind Testul de proporționalitate
FRANCOIS BLANCHECOTTE, Președinte al Centrului Național Francez al
Profesiilor liberale din domeniul sănătății, Președinte al Comitetului pentru Relațiile
cu Uniunea Europeană al Uniunii Naționale a Profesiilor Liberale din Franța-UNAPL
și Vicepreședinte al Consiliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS a avut recent
o întâlnire cu Doamna NATHALIE LOISEAU, Ministrul francez de Externe și
Afaceri Europene, pe tema Testului de proporționalitate.
În cursul anului trecut FRANCOIS BLANCHECOTTE a desfășurat o intensă
campanie în Franța pentru a se asigura că viitoarea Directivă privind Testul de
proporționalitate va respecta specificul profesiilor liberale.
În cadrul întâlnirii, Ministrul francez de Externe și Afaceri Europene și-a exprimat
încrederea în capacitatea Uniunii Europene de a contribui la protecția cetățenilor săi,
ce reprezintă un element fundamental al legitimității ei. În domeniul sănătății, aceasta
presupune asigurarea unui nivel înalt de protecție a sănătății oamenilor în definirea și
implementarea oricărei politici și acțiuni în Uniunea Europeană.
Ministrul francez a subliniat faptul că încă de la început, Franța a fost vigilentă în a se
asigura că propunerea Comisiei Europene se bazează pe jurisprudența Curții de
Justiție a Uniunii Europene și că respectă întrutotul prerogativa statelor membre de
reglementare a profesiilor liberale: obiectivul ei nu trebuie să fie acela de a judeca cu
privire la oportunitatea sau nu de a reglementa accesul în profesie sau exercitarea
acesteia. Testul de proporționalitate trebuie să meargă dincolo de repartizarea
competențelor între Uniunea Europeană și statele membre.
Franța sprijină amendamentele propuse de către Parlamentul European care
promovează o interpretare rezonabilă a legislației și jurisprudenței europene și
reamintește obligația din Tratatul Uniunii Europene referitoare la asigurarea unui înalt
nivel de sănătate umană.
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