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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ 
НА НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 
ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Федералния съвет на Република Австрия относно 

предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на 

професии 

 (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) 

 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 

осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 

председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 

становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 

съобразен с принципа на субсидиарност. 

Федералният съвет на Република Австрия изпрати мотивирано становище, което е 

приложено към настоящия документ, относно горепосоченото предложение за 

директива. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 

субсидиарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

20/SB-BR/2017 

 

 

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ 

 

съгласно член 23g, параграф  1 от Федералния конституционен закон във връзка с член 

6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и 

пропорционалност на комисията по въпросите на ЕС на Федералния съвет 

от 15 март 2017 година 

 

 

COM(2016) 822 final 

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии 

 

 

A. Мотивирано становище 

 

Настоящото предложение не е съвместимо с принципа на субсидиарност. 

 

 

Б. Обосновка 

 

В рамките на своя пакет за вътрешния пазар Европейската комисия внесе на 10 януари 

2017 г. предложение за директива за проверка на пропорционалността на 

предприемането на регулиране на професии. Федералният съвет счита, че 

предложението не е съобразено с принципите на субсидиарност и пропорционалност. 

Предложението за директива се основава на член 46, член 53, параграф 1 и член 62 от 

ДФЕС. Съгласно член 46 от ДФЕС ЕС приема всички необходими мерки с оглед 

осъществяването на свободното движение на работници. Съгласно член 53 и член 62 от 

ДФЕС за улесняване на започването и упражняването на дейност като самостоятелно 

заето лице може да бъдат издавани директиви за координирането на законовите, 

подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно достъпа 

до и упражняването на дейности като самостоятелно заети лица. При посочените 

разпоредби става въпрос за компетентност, която си споделят ЕС и държавите членки, 

така че предложението за директива трябва да е съобразено с принципите на 

субсидиарност и пропорционалност. Федералният съвет има значителни резерви по-

специално относно принципа на пропорционалност. Споделената компетентност се 

състои в това, че с членове 46, 43 и 62 от ДФЕС се цели недопускане на дискриминация 

на работници и самостоятелно заети лица, а така също и взаимно признаване на техните 

квалификации, а не хармонизиране на изискванията за квалификация на отделните 

държави членки. 

 

Регламентирането на регулирани професии остава в рамките на компетентността на 

държавите членки и съответно те могат да вземат самостоятелно и без съгласуване 

решения във връзка с въпроса дали съществува необходимост от предвиждане на 
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правила или ограничения за достъпа до регулирана професия. Това е възможно, при 

условие че се спазват принципите на пропорционалност и недискриминация. 

Европейската комисия се обосновава с правото на труд в смисъла на свободата при 

избор на професия или на свободата на стопанска инициатива, както и с факта, че 

свободата при избор на професия и свободата на стопанска инициатива са заложени в 

Хартата на основните права на Европейския съюз. Поради това задължителното 

регулиране трябва да бъде надлежно обосновано посредством задълбочена оценка на 

пропорционалността. 

 

Под т.нар. „регулирани“ професии се разбират дейности, упражняването на които или 

достъпът до които са свързани с определена квалификация. Съответните дейности и 

изискванията за квалификация се различават значително в отделните държави членки, 

което се дължи на историческото им развитие и техния опит. Смисълът на 

регулирането се състои в защитата на разнообразни обществени интереси, като  тази 

защита се осигурява по-специално от качеството на предлаганите от специалистите 

услуги. Още с Директива 2013/55/ЕС беше постигнато значително модернизиране в 

сферата на регулираните професии; благодарение на взаимната оценка и подобрената 

информация относно регулираните професии беше постигната по-голяма прозрачност.  

С нея бяха въведени и критерии за оценка на пропорционалността, като те са по-

специално следните: недискриминация, регламентиране в общ интерес, необходимост 

от постигане на набелязаната цел. 

 

Сега Комисията предложи разширен списък със задължителни критерии за 

регулираните професии. В член 6, параграф 2 се предлагат общо единадесет критерия 

за проверка, а други десет критерия са изброени в член 6, параграф 4 от предложението 

за директива. Федералният съвет счита, че за установяването на допълнителни 

критерии не е необходимо представяне на предложение за директива; препоръката, 

като по-необвързващ инструмент, би била също толкова подходяща за постигане на 

набелязаната цел. Като се има предвид, че чрез регулирането се постига и защита на 

интересите на потребителите и работниците, тази директива се оказва ненужна 

допълнителна пречка пред законовото регулиране. В правото на ЕС съществуват вече 

достатъчно разпоредби и механизми за контрол с цел предотвратяване на 

свръхрегулирането (разпоредби на Директивата на ЕС в областта на услугите, 

Директивата относно нелоялни търговски практики, проверка за пропорционалността 

съгласно Директивата относно признаването на професионалните квалификации). 

Освен това се поставя преди всичко въпросът за спазването на принципа на 

пропорционалност. Ето защо не е ясно защо е необходимо непременно задължаващото 

въвеждане на толкова много критерии, които трябва да се проверяват кумулативно, 

както и въвеждане на всеобхватни изисквания по отношение на методиката, за да се 

постигне ефикасен и пропорционален контрол на дадена регулирана професия. 

Федералният съвет счита, че списъкът с критерии е прекалено обширен и прекомерен. 

На Федералния съвет не е ясно каква е добавената стойност от извършването на 

подобна проверка в сравнение с предвидения така или иначе в Австрия анализ на 

въздействието. Освен това съществува изискването за подлагане на предварителна 

проверка както на незначителни, така и на опростяващи промени в областта на 

регулирането на професии, което усилва резервите по отношение на 

пропорционалността. 

 

В заключение Федералният съвет се позовава на установената съдебна практика на 
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Съда на ЕС. Съдът на ЕС изяснява от една страна, че – докато не са хармонизирани 

правилата за достъп до определена професия – държавите членки имат право да 

определят какви познания и умения са необходими за упражняване на тази професия. 

От друга страна той припомня, че фактът, че дадена държава членка налага не толкова 

строги правила в сравнение с друга, не означава, че правилата на последната са 

непропорционални и следователно несъвместими с правото на ЕС. При всички случаи, 

по мнение на Федералния съвет, с това предложение Европейската комисия се намесва 

по непропорционален начин в областта на регулираните професии.  

 


