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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 
ОТНОСНО ПРИНЦИПА НА 

СУБСИДИАРНОСТ 

Относно: Мотивирано становище на Бундесрата на Федерална република Германия 

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. 

Бундесратът на Федерална република Германия 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 

Бундесрат 

Документ 45/17 

10.3.2017 г. 

Решение 

на Бундесрата 

 

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно проверка за 

пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии 

COM(2016)0822 

 

На своето 954-то заседание от 10 март 2017 г. Бундесратът прие съгласно член 12, 

буква б) от Договора за Европейския съюз (ДЕС) следното становище: 

 

1. Бундесратът счита, че предложението да се определят, под формата на 

директива, критерии в целия ЕС за проверката за пропорционалност преди приемането 

на нови, национални разпоредби относно професии или преди изменение на 

съществуващите разпоредби представлява намеса в националния суверенитет и не е в 

съответствие с принципите на субсидиарност и на пропорционалност. 

2. Той изразява съмнение, че предложението за директива се основава на правно 

основание, което да позволява действия от страна на ЕС. Възражението относно 

субсидиарността съгласно член 12, буква б) от ДЕС обхваща и въпроса за 

компетентността на ЕС (срв. становищата на Бундесрата: документ на Бундесрата 

390/07 (Решение) от 9 ноември 2007 г., точка 5, документ на Бундесрата 43/10 

(Решение) от 26 март 2010 г., точка 2, както и документ на Бундесрата 646/11 (Решение) 

от 16 декември 2011 г., точка 2). 

3. Предложението представлява посегателство върху правото на държавите членки 

да уреждат регулирани професии. Всяка държава членка сама приема правила по 

отношение на достъпа до или упражняването на дадена професия, при условие че се 

спазват принципите на недискриминация и на пропорционалност. В тази област ЕС не 

разполага с широки правомощия да законодателства или да хармонизира 

законодателството. 

4. Комисията основава предложението на член 46, член 53, параграф 1 и член 62 от 

ДФЕС. Избраното правно основание изисква планирания правен акт действително да 

има за цел да улесни, чрез хармонизиране на правните разпоредби, работниците, 

лицата, желаещи да се установят или да предоставят услуги, да се преместят от своята 

страна на произход в страната на местоназначение и по този начин да подобри 

условията за участие в трансгранични дейности. Налице трябва да бъде положително 

въздействие за вътрешния пазар. Мобилността на самостоятелно заетите лица и наетите 

лица е гарантирана посредством Директивата относно признаването на 

професионалните квалификации. Следователно не съществува изискване за 

предприемане на действия с цел да се гарантира мобилността. Европейският 

законодател вече е установил в член 59, параграф 3 от Директивата за професионалните 

квалификации критериите за пропорционалност, които бяха развити в съдебната 

практика на Съда на ЕС.   

5. Целта на избраното правно основание е преодоляване на съществуващите 
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пречки в националното законодателство посредством признаването и/или 

координиране на националното законодателство в интерес на правната сигурност.   

Използването на една директива с цел кодифициране на съдебната практика относно 

проверката за пропорционалност не носи добавена стойност; директивата може най-

много да послужи за осигуряване на еднаквост при проверката на пречките пред 

основните свободи, но не спомага за преодоляването им. Предложеното задължително 

правило следователно не попада в обхвата на целта на правното основание. 

6. Съгласно член 5, параграф 3 от ДЕС в областите, които не попадат в неговата 

изключителна компетентност, ЕС действа само ако и доколкото целите на 

предвидените мерки не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите 

членки нито на централно, нито на регионално или местно равнище, а поради обхвата 

или своите последствия могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза. 

Благодарение на постоянната съдебна практика на Съда на Европейския съюз и на 

член 59, параграф 3 от Директивата относно признаването на професионалните 

квалификации вече съществува обща нормативна уредба на ЕС за проверка на 

пропорционалността на националните разпоредби относно професиите. Спазването на 

тази съдебна практика може да бъде гарантирано в достатъчна степен и на национално 

равнище. 

7. Спазването на принципа на пропорционалност изисква съгласно член 5, 

параграф 4 от ДЕС съдържанието и формата на дейност на Съюза да не надхвърлят 

необходимото за постигане на целите на Договорите.   

8. Бундесратът изразява съмнение, че определянето на критерии за целия ЕС 

относно проверката за пропорционалност преди приемането на нови национални 

правила относно професиите или изменяне на действащи правила и методологията, 

която се предвижда за тази цел, е пропорционално по отношение на съдържанието, и 

по-специално че е необходимо и целесъобразно. Принципът на пропорционалност е 

кодифициран както в Договорите на ЕС, така и в законодателство на ЕС. Той поражда 

действие дори като част от материалноправните принципи на правовата държава 

съгласно член 2 и член 5 от ДФЕС. Проверката на пропорционалността на действащи и 

бъдещи правила за професиите вече се провежда в Германия (както и в другите 

държави – членки на ЕС) по конституционноправни причини. 

9. Със своите изключително подробни изисквания за извършване на проверка 

настоящото предложение за директива надхвърля значително постоянната практика на 

Съда на ЕС. Установяването на по-строги изисквания за проверката за 

пропорционалност чрез директива не е нито необходимо, нито целесъобразно, а и не е 

съвместимо с целта на директивата за улесняване на проверката на 

пропорционалността от страна на националните органи. 

10. Бундесратът счита, че също така биха могли да се разгледат други мерки, които 

в по-малка степен се намесват в правата на държавите членки, отколкото приемането на 

правен акт (например доброволно саморегулиране). Съгласно действащото 

законодателство вече се извършва проверка за пропорционалност всеки път, когато се 

приемат или изменят правила за професиите. В епохата на дерегулиране и намаляване 

на бюрокрацията е трудно да се разбере обосновката на подробните изисквания за 

проверката и всеобхватните правила за методиката. Свързаните с това огромни тежести 

не са съразмерни с потенциалните ползи. Съществуващата нормативна уредба на ЕС и 

постоянната съдебна практика на Съда на ЕС относно проверката на 

пропорционалността могат също така – както изиска Европейският съвет през февруари 
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2015 г. – да бъдат на разположение на националните органи посредством насоки (с 

незадължителна правна сила), за да се улесни проверката на пропорционалността.   

Ефективната оценка на законодателството на държавите членки и следователно 

спазването на принципа на пропорционалност могат да бъдат постигнати посредством 

съществуващите механизми за контрол (като „EU Pilot“ и производството за 

установяване на нарушение). Също от тази гледна точка не е необходима отделна нова 

директива. 


