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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Бундестага 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. 

Бундестагът 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 

БУНДЕСТАГ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

Бундестагът на Федерална република Германия реши на своето 221-во заседание на 9 

март 2017 г., въз основа на своя печатен документ 18/11442 

относно съобщението от федералното правителство 

– Печатен документ 18/11229 № А.9 – 

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

пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии 

COM(2016)822 final, Документ на Съвета 5281/17 

Тук: Становище съгласно Протокол № 2 към Договора от Лисабон (Принципи на 

субсидиарност и на пропорционалност) 

като има предвид съобщението относно печатен документ 18/11229 А.8, A.9, А.10, А.11, 

се приема следната резолюция съгласно Протокол № 2 към Договора от Лисабон във 

връзка с параграф 11 от Закона за отговорностите по интеграцията: 

 

С цел прилагане на стратегията за вътрешния пазар Комисията представи така наречен 

„пакет за услугите“. Към него принадлежат предложение за Директива за процедура за 

нотификация (СОМ (2016)821) final; Документ на Съвета № 5278/17), Директива 

относно проверката на пропорционалността (СOM(2016)822) final; Документ на 

Съвета № 5281/17), както и Регламент и Директива относно европейска електронна 

карта за услуги (СOM(2016)823 final; Документ на Съвета № 5283/17, съотв. 

СOM(2016)824 final; Документ на Съвета № 5284/17). 

Предложението за Директива за процедура за нотификация съдържа разпоредби относно 

нотифицирането на държавите членки в рамките на приложното поле на Директива 

2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар (Директива за услугите). 

Процедурата би била прилагана, когато Федерацията, федералните провинции, 

общините или публичноправните органи (камари) въвеждат нови разпоредби или 

променят съществуващи разпоредби в приложното поле на Директивата за услугите. 

Предложението предвижда задължение за нотифициране преди приключване на 

националната законодателна процедура. Ако в хода на законодателната процедура 

мерките, за които има вече нотификация, бъдат променени, трябва да се направи нова 

нотификация. Предвижда се държавите членки да доказват чрез конкретни 

доказателства, че не съществуват алтернативни инструменти с по-малка степен на 

намеса. След като Европейската комисия съобщи, че е получила всички необходими 

документи по нотификацията, трябва да започне тримесечен етап на консултиране. 

Проектите на национални мерки биха могли да бъдат установени едва след изтичане на 

този срок. В рамките на тримесечния срок Комисията и другите държави членки 

разполагат с два месеца, за да коментират съответните разпоредби. След това 

нотифициращата държава членка може да отговори на представените забележки в 

рамките на един месец. Ако Комисията има колебания относно съвместимостта на 

разпоредбата с Директивата за услугите 2006/123/ЕО, тя може да отправи към 

нотифициращата държава членка предварително предупреждение, в резултат на което 

държавата членка не може да приема разпоредбата в продължение на следващите три 
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месеца. Ако след този срок Комисията счете проекта за несъвместим с Директивата за 

услугите 2006/123/ЕО, съобразно член 7 от предложението за директива тя може да 

вземе решение, с което да предостави възможност на държавата членка да не приема 

съответната разпоредба или да я отмени. Държавите членки следва да обжалват такова 

решение пред Съда на ЕС, преди да упражнят своето законодателно право. 

Предложението за Директива относно проверката на пропорционалността предвижда 

задължението за осъществяване на такава проверка, преди достъпът до регулирани 

професии или тяхното упражняване да бъде ограничен с нови разпоредби на държави 

членки или съществуващите разпоредби бъдат изменени. Предложението за директива 

съдържа подробни критерии, с помощта на които трябва винаги да се изяснява 

спазването на пропорционалността независимо от конкретния случай. Компетентните по 

отношение на приемането на разпоредбите национални органи трябва да предоставят 

качествени и – по възможност – количествени доказателства за пропорционалността на 

планираната разпоредба. 

С предложенията за директива и регламент следва да бъде въведен нов инструмент, 

европейската електронна карта за услуги. Държавите членки следва да приемат тези 

карти като доказателство за това, че техният притежател е установен на територията на 

съответната държава на произход и че има право да предоставя указаната чрез картата 

услуга на тази територия. Картата за предоставяне на услуги трябва да важи 

първоначално за определени услуги, предоставяни от дружества (напр. архитекти, 

инженери, одитори, данъчни консултанти), строителния сектор (включително отделни 

занаятчии), както и други браншове (като например пътнически агенции), които в 

Германия не са конкретно регулирани. Прилагането във всяка държава членка се възлага 

на координиращ орган или такъв орган се създава. Заявлението за придобиване на 

такава карта за предоставяне на услуга трябва да бъде подадено до координиращия 

орган в държавата на произход. Този орган проверява заявлението (например пълнота, 

автентичност на документите) и го предава на координиращия орган в приемащата 

държава. Координиращият орган в приемащата държава проверява заявлението. За 

временното предоставяне на услуга картата за услуги се предоставя от координиращия 

орган в държавата на произход, ако приемащата държава не възрази в рамките на 4 

седмици, считано от подаването на заявлението. При заявление за трайно установяване 

приемащата държава разполага с 6 седмици, за да определи кои разпоредби за 

разрешение и регистрация са съответно валидни и да изиска от заявителя съответните 

доказателства. Приемащата държава трябва да вземе под внимание изисквания, които 

заявителят вече е изпълнил в държавата си на произход и които са равностойни на 

националните разпоредби за разрешение и регистрация. След получаване на 

доказателствата приемащата държава разполага с една седмица за преглед на 

документите. Ако приемащата държава не реагира в рамките на посочените срокове, 

картата за предоставяне на услуга се счита за предоставена (принцип на мълчаливото 

съгласие). Не се допуска последващо отнемане на карта за предоставяне на услуга, 

предоставена за неограничен срок въз основа на обстоятелства, които е могло да бъдат 

проверени още на етап подаване на заявление. На притежателя на карта за предоставяне 

на услуга не може да бъдат поставяни допълнителни изисквания (например предишни 

разрешителни или регистрации). Активирането на картата от предоставящия услуга 

трябва да бъде доброволно. Тя е валидна за цялата територия на приемащата държава. 

Пакетът за предоставяне на услуги е мярка, с която Европейската комисия желае да 

приложи своята стратегия за вътрешния пазар (СОМ(2015)550 final; Документ на Съвета 

№ 13370/15). Бундестагът на Федерална република Германия, в своето становище 
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относно стратегията за вътрешния пазар (документ на Бундестага 18/8867), по принцип 

приветства целта на Комисията да задълбочи вътрешния пазар, но същевременно 

изисква от Комисията следното: 

- да остави заявената от Комисията подкрепа при прилагането на разпоредбите за 

вътрешния пазар в национално право на доброволна основа; 

- при реформата на процедурата на уведомяване в рамките на Директивата за 

услугите да обоснове обстойно въвеждането на период на изчакване при процедурата на 

нотифициране и да развие неговия обхват заедно с държавите членки. Наред с това 

законодателният процес не бива да се забавя непропорционално и не бива да води до 

повече бюрокрация; 

- да оформи така паспорта за услуги, че той да води до намаляване на 

бюрократичните формалности при трансгранични дейности. Паспортът за услуги не 

бива да води до повече бюрокрация и до това приемащата държава да не може да 

отправя към доставчика на услуги обосновани изисквания. 

Наред с това Бундестагът предприе проверка на съвместимостта на мерките на Пакета за 

услугите с принципите на субсидиарност и пропорционалност. Проверката на 

съдържанието на предложенията обаче все още не приключила. Под въпрос е по-

специално това дали задължението за създаване на национален координиращ орган във 

връзка с предложената карта за предоставяне на услуга е съвместимо с федералната 

система в Германия и закрепеното в конституцията разпределение на правомощията в 

Германия; тъй като изпълнението на закони и предоставянето на разрешения са по 

правило част от правомощията на провинциите. 

По отношение на съвместимостта на представените в рамките на Пакета за услугите 

предложения с принципите на субсидиарност и пропорционалност Бундестагът 

констатира следното: 

I. Предложението на Европейската комисия за Директива за процедура за нотификация 

накърнява принципите на субсидиарност и пропорционалност съгласно член 6 от 

Протокол № 2 към Договора от Лисабон. Съобразно тази разпоредба националните 

парламенти могат да разяснят в обосновано становище защо проектът за законодателен 

акт според тях не е съвместим с принципа на субсидиарност. Бундестагът на Федерална 

република Германия тълкува привежданата до този момент мярка за проверка 

широкообхватно: Тя съдържа избора на правно основание, спазването на принципа на 

субсидиарност в тесен смисъл съобразно член 5, параграф 3 от ДЕС, както и принципа 

на пропорционалност съобразно член 5, параграф 4 от ДЕС (вж. печатни документи на 

Бундестага 17/3239; 17/3239; 17/8000; 17/11882). 

1. Предложението не може да се позове на правно основание, заложено в Договорите на 

ЕС. 

а) Посоченият от Комисията член 53, параграф 1 от ДФЕС дава възможност единствено 

за приемането на директиви, които имат за цел взаимното признаване на удостоверения 

и други доказателства за официални квалификации, както и за „координирането“ на 

разпоредбите на държавите членки. Изискването за предварителна проверка на всички 

разпоредби, които имат връзка с предоставянето на услуги, надхвърля обаче значително 

една чисто координационна дейност, каквато е взаимното признаване на дипломи и 

свидетелства. 
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б) Приведеният също така от Комисията член 114 от ДФЕС също така не може да служи 

за основание на предложението за директива. Според установената практика на Съда на 

Европейския съюз член 114 от ДФЕС не предоставя на законодателя на Съюза общо 

правомощие за регулиране на вътрешния пазар. Напротив, правен акт, който е приет на 

основание на член 114 от ДФЕС, трябва действително да допринася за премахване на 

пречките пред осъществяването на вътрешния пазар и за отстраняване на съществени 

нарушения на конкуренцията (срв. Съд на ЕС, Решение от 5 октомври 2000 г., дело С-

376/98). В това отношение в настоящото предложение се посочва единствено 

твърдението, че „[п]роцедурата за нотификация ще възпрепятства въвеждането на 

пречки пред единния пазар, произтичащи от разнопосочното развитие на националните 

законодателства, и ще допринесе за сближаването на националните законови, 

подзаконови и административни разпоредби по отношение на услугите, обхванати от 

Директивата за услугите“. Предложението не съдържа доказателство за това твърдение. 

в) Освен това са налице съмнения по отношение на съвместимостта на предложението 

за директива с принципа на демокрация, който съгласно член 2, първо изречение от ДЕС 

е една от основните ценности на Европейския съюз. Като се има предвид широкото 

приложно поле на директивата, се налага изводът, че в бъдеще всеки разглеждан от 

парламент проект за нормативен акт, който има някаква връзка с услугите, ще подлежи 

на предварително одобрение от страна на Комисията. Това означава, че съгласно 

предложението за директива демократично легитимирани парламенти трябва да бъдат 

поставени под контрола на Комисията, която обаче е орган на изпълнителната власт. 

г) И накрая, предложението за директива преобръща уредените в Договорите за ЕС 

отношения между Комисията и държавите членки. Съгласно Договорите за ЕС 

Комисията може, когато предполага, че дадена държава членка е извършила нарушение 

на Договорите, след извършването на досъдебно производство, да се обърне към Съда 

на Европейския съюз. Предложението за директива обаче предвижда, че държавите 

членки трябва да отстранят дадено отрицателно решение на Комисията чрез обжалване 

пред Съда на Европейския съюз, преди да могат да упражнят своите законодателни 

правомощия. За приемането на такива фундаментални промени, каквито са предвидени 

в предложението за директивата, е необходимо изменение на Договора. 

2. Съществуват значителни съмнения относно пропорционалността на предложението за 

директива. Съгласно член 5, параграф 4 от ДЕС действията на Съюза съгласно принципа 

на пропорционалност не могат нито по съдържание, нито формално, да надхвърлят 

необходимото за постигане на целите на Договорите. Освен това проектът на 

законодателен акт трябва да бъде подходящ, необходим и пропорционален. 

а) Срещу необходимостта на предложението може да бъде приведен фактът, че вече 

съществуват процедури за проверка на националното законодателство, що се отнася до 

неговата съвместимост с правото на ЕС (производство за установяване на нарушение и 

EU Pilot ). Комисията не обяснява по понятен начин защо тези процедури не са 

достатъчни. Също така не е обяснено в задоволителна степен защо съществуващата 

процедура по нотификация трябва да бъде подсилена и превърната в процедура по 

разрешаване, което е недопустимо. 

б) Освен това съществуват съмнения относно пропорционалността на предложението за 

директива, тъй като не са предвидени изключения. По този начин законодателят ще 

бъде лишен от възможността да реагира своевременно при спешни случаи, свързани с 

нередности в сектора на услугите. Това би довело до особено тежки последици, ако 

поради предстояща промяна на законодателния мандат законодателството бъде забавено 
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от процедурата на нотификация до такава степен, че неговото приключване е вече 

невъзможно преди изтичането на законодателния мандат и законодателните досиета 

станат жертва на невъзможността за приемственост. 

II. Съгласно становището на Бундестага на Федерална република Германия 

предложението на Европейската комисия за Директива относно проверката на 

пропорционалността накърнява принципите на субсидиарност и пропорционалност 

съгласно член 6 от Протокол № 2 към Договора от Лисабон. 

1. Предложението не може да се позове на правно основание, заложено в Договорите на 

ЕС. 

В областта на регулираните професии законодателната компетентност на Европейския 

съюз произтича от правомощието му да приема директиви относно взаимното 

признаване на дипломи, сертификати и други удостоверения за професионални 

квалификации и да координира законовите, подзаконовите и административните 

разпоредби на държавите членки. Междувременно на общностно равнище съответните 

правила са консолидирани в Директива 2005/36/ЕО относно признаването на 

професионалните квалификации, която е преработена с Директива 2013/55/ЕС. 

Въпросът за регулирането на професиите е също така тясно свързан със съображенията 

относно образователната политика. В областта на образователната политика съгласно 

член 165, параграф 4 от ДФЕС има забрана за хармонизация. Поради това Съдът на 

Европейския съюз в своята съдебна практика в областта на свободите на движение на 

хора, съдържащи се в правото на Общността, не е поставил под въпрос правомощието 

на държавите членки да регулират професиите. Вместо това се изисква проверка на 

придобитите в други държави – членки на ЕС, професионални квалификации по 

отношение на тяхната еквивалентност с изискваните в държавата членка професионални 

квалификации. 

Следователно изискванията за национални решения в областта на регламентирането на 

професиите, които излизат извън общите и произтичащи от първичното право критерии 

за пропорционалност, а именно подходящ характер, необходимост и съразмерност, не са 

обхванати от ограничените функции, възложени на равнището на Общността. На този 

фон трябва да бъде поставено под въпрос наличието на достатъчно основание за 

компетентност за приемането на директивата. 

2. Предложението не е съобразено с принципа на пропорционалност. 

Комисията не е обяснила защо при наличието на вече признатите критерии за проверка 

са необходими допълнителни задължителни критерии за проверка на 

пропорционалността. Проверката на пропорционалността вече е уредена в член 59, 

параграф 3 от Директивата относно признаването на професионалните квалификации 

(Директива 2005/36/ЕО, изменена с Директива 2013/55/ЕС). Тези критерии отговарят на 

разработените от Съда на Европейския съюз критерии, въз основа на които може да 

бъде оценявана пропорционалността на правилата в областта на професиите. 

Освен това Бундестагът на Федерална република Германия е на мнение, че биха могли 

да бъдат взети предвид и други мерки, с по-малка степен на намеса в правомощията на 

държавите членки от една директива. Това включва по-специално препоръка държавите 

членки да извършват проверка на пропорционалността. 

И накрая, целта на предложението за директива не е съразмерна на свързаните с него 

бюрократични разходи и ограничаване на свободата на националните законодатели за 



 

NP\1121734BG.docx 7/7 PE602.783v01-00 

 BG 

вземане на решения. Само в член 6, параграф 2 от проекта на директива се предлагат 

единадесет критерия за проверка, които се допълват от още десет, посочени в член 6, 

параграф 4. На практика големият брой критерии може да доведе по-скоро до 

схематична обработка от съответните органи или лица, определящи правилата, което не 

би насърчило, а по-скоро би възпрепятствало едно разглеждане на пропорционалността 

на разпоредбите по същество. 

III. Директивата и регламентът относно европейската електронна карта за услуги 

повдигат въпроси по отношение на съвместимостта им с принципа на 

пропорционалност. 

Що се отнася до спазването на принципа на пропорционалност, възниква въпросът дали 

е необходим предложеният координиращ орган в държавата на произход и в 

приемащата държава. В тази връзка следва да се провери дали съществуването на такъв 

орган не противоречи на концепцията за единно звено за контакт, заложена в 

Директивата за услугите, и дали така не се създават дублиращи се структури. Дори ако 

се приеме, че концепцията за единно звено за контакт отчасти не може да бъде 

приложена оптимално, изглежда разумно отговорността за издаването на разрешения да 

бъде на органите на приемащата държава членка. Техните администрации могат да 

предоставят по-изчерпателна информация относно приложимите изисквания и да 

извършват по-ефикасно административните процедури и изисквания. 

Освен това правилата в понастоящем планирания им вид фактически въвеждат 

принципа на държавата на произход. Поради твърде кратките срокове за проверка, с 

които биха разполагали приемащите държави, и поради принципа на мълчаливото 

съгласие при неспазване на тези срокове картата за предоставяне на услуги на практика 

ще се издава без действителна проверка от страна на приемащата държава, което ще 

доведе до обезсмисляне или заобикаляне на национални изисквания, например по 

отношение на социални стандарти. Това фактическо заобикаляне на националните 

изисквания, които са обхванати от европейското право, поражда също така въпроси 

относно целесъобразността, а оттам и относно пропорционалността. 

Освен това, от гледна точка на Бундестага на Федерална република Германия не е 

напълно изяснено отношението на планираната европейска електронна карта за услуги 

спрямо европейската професионална карта, въведена с Директива 2013/55/ЕС 

(членове 4а – 4д от Директивата за признаването). В това отношение също трябва да се 

избягва дублирането на структури. 

IV. Бундестагът си запазва правото да изразява мнение под формата на отделни 

становища по други аспекти на „пакета за услугите“. 

V. Бундестагът на Федерална република Германия възлага на своя председател да 

предаде това решение на Комисията, на Европейския парламент и на Съвета на 

Европейския съюз, както и да уведоми за него парламентите на държавите членки. 


