
 

NP\1120346BG.docx  PE601.202v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по правни въпроси 
 

4.4.2017 

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Националното събрание на Френската република 

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. 

Националното събрание на Френската република 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 

НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ 

 

КОНСТИТУЦИЯ ОТ 4 ОКТОМВРИ 1958 г. 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ПАРЛАМЕНТАРЕН МАНДАТ 

 

РЕДОВНА СЕСИЯ 2016 – 2017 г. 

 

10 март 2017 г. 

 

 

ЕВРОПЕЙСКА РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

 

относно мотивирано становище относно съответствието с принципа на субсидиарност 

на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии 

(COM(2016)0822). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В съответствие с член 151-9 от Правилника като окончателен текст се приема 

резолюция със следното съдържание: 

                                                 
 Вж. номерата: 4529 и 4537. 
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Член единствен 

Националното събрание, 

като взе предвид член 88-6 от Конституцията, 

като взе предвид член 151-9 от Правилника на Националното събрание,  

като взе предвид членове 5 и 7 от Договора за Европейския съюз, 

като взе предвид членове 6 и 168 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз, 

като взе предвид член 3 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти 

в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност 

и на пропорционалност, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора 

за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 

септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации, 

като взе предвид предложението от 10 януари 2017 г. за директива на Европейския 

парламент и на Съвета относно проверка за пропорционалност преди приемането на 

ново регулиране на професии (COM(2016)0822), 

като има предвид, че Европейската комисия счита, че регулирането чрез запазени 

дейности следва да се използва само в случаи, при които мерките целят 

предотвратяване на риск от значителна вреда във връзка с цели от обществен интерес; 

като има предвид, също така, че Комисията счита, че премахването на 

непропорционалните ограничения по отношение на достъпа до регулираните професии 

или тяхното упражняване не може да бъде осъществено в достатъчна степен от 

държавите членки; 

като има предвид, че предложението за директива разширява обхвата на проверката за 

пропорционалност, така че да включи и регулираните професии, които попадат в 

приложното поле на посочената по-горе Директива 2005/36/ЕО; 

като има предвид, че предложената проверка за пропорционалност би могла до засегне 

възможностите на държавите членки да прилагат разпоредби в областта на 

здравеопазването или на туризма;  

като има предвид, че действията на Европейския съюз в областта на опазването и 

подобряването на човешкото здраве, както и на туризма трябва само да допълват тези 

на държавите членки; 

счита, че посоченото по-горе предложение за директива не е в съответствие с принципа 

на субсидиарност. 
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Париж, 10 март 2017 г. 

Председателят,  

Подпис: Клод Бартолон  


