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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Предложението е в нарушение на принципите на предоставената компетентност, на 

субсидиарност и на пропорционалност. 

Членове 46, 53 и 62 от ДФЕС не представляват достатъчно правно основание за 

предложението за директива относно проверка за пропорционалност преди приемането 

на ново регулиране на професии (COM(2016)822 final). 

Както се посочва ясно в Директива 2005/36/ЕО относно признаването на 

професионалните квалификации, член 46 относно свободното движение на работници не 

може да се използва за прехвърляне на компетентност относно професионалната 

квалификация от държавите членки към Комисията. 

Член 53 от ДФЕС относно необходимостта да се гарантира взаимното признаване на 

квалификациите и координирането на разпоредбите, уреждащи достъпа до дейност като 

самостоятелно заето лице, не дава на Комисията правомощия да взема решения относно 

валидността на нови разпоредби във връзка с професиите. Това се отнася особено до 

здравеопазването въз основа на член 53, параграф 2 от ДФЕС. 

Член 62 ДФЕС относно свободното предоставяне на услуги не представлява обща основа 

за оспорване на разпоредбите във връзка с професиите чрез разглеждането им като 

бариери пред достъпа. 

Субсидиарност: 

Предложението нарушава принципа на субсидиарност, заложен в член 5, параграф 3 от 

ДЕС, тъй като подкопава компетентността на държавите членки в областта на 

признаването на регулираните професии и професионалното обучение. Причината за 

това е, че в него от държавите членки се изисква да обосновават пропорционалността 

пред Комисията, преди да могат да създават нови или да изменят съществуващи 

регулирани професии.  

Тези компетентности са защитени съгласно действащата Директива 2005/36/ЕО. 

Държавите членки оценяват пропорционалността на регулираните професии на 

национално равнище и уведомяват за това Комисията, като си запазват правото на 

свободно регулиране. В съответствие с настоящата рамка следователно 

доказателствената тежест за проверката пада върху Комисията, която може да образува 

производство за установяване на нарушение или да отнесе случая до Съда на 

Европейския съюз. Настоящото предложение обаче de facto би обърнало тежестта на 

доказване, което би било неправомерно. 

Пропорционалност:  

Настоящото предложение нарушава принципа на пропорционалност, заложен в член 6, 

параграф 4 от ДЕС. Условията за проверката за пропорционалност са определени твърде 

неясно. Вместо да се дават дефиниции, в 21 критерия се описват връзките между цели и 

мерки, които дори не съответстват на съществуващата съдебна практика на Съда (вж. 

относно обществения интерес). При липсата на ясни, прозрачни и конкретни критерии 

за държавите членки е трудно да проверят дали те отговарят на критериите или не. Това 
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би било от значение и за гарантирането на правна сигурност. При тези условия 

предварителната проверка за пропорционалност създава прекомерна тежест върху 

способността им за регулиране. 

Предложението като че ли разработва псевдопроверка от страна на Съда на Европейския 

съюз на пропорционалността в законодателен акт. По нищо обаче не личи, че в сравнение 

с действащите понастоящем разпоредби предложената процедура би била по-ефективна 

при справянето с този проблем, тъй като тя няма да промени критериите, въз основа на 

които Съдът трябва да се произнесе относно пропорционалността на новото регулиране.  

Комисията третира регулирането на професии като икономическа бариера, без да отчита 

обществения интерес (като например съображения, свързани със здравето и 

безопасността), който насърчава този вид законодателство и който допринася за 

запазването на качеството и сигурността при предоставянето на услуги. Освен това не се 

взема предвид по какъв начин съществуващите регулирани професии са свързани с 

образователните системи и системите за професионално обучение, които гарантират 

качеството на заетостта.  

Като се изхожда от чисто икономическа гледна точка, с настоящото предложение се 

създава абсурдно положение, при което мобилността на работниците и свободното 

предоставяне на услуги предполагат премахването на разпоредбите във връзка с 

професиите, макар и те да са изключително важни за осигуряването на възможности за 

заетост за мобилните работници и за осигуряване на справедлив вътрешен пазар. 

Изисквания:  

Съществува възможността Комисията да предоставя на държавите членки оценка и 

насоки, след като са определени областите, в които разпоредбите във връзка с 

професиите могат да бъдат в нарушение на действащото законодателство на ЕС. 

Понастоящем това може да се извърши посредством прозрачен диалог и ясни насоки и 

препоръки към държавите членки, които отчитат в пълна степен съществуващото 

законодателство и съдебната практика на Съда. Ако съществува опасност ново 

регулиране да наруши законодателството на ЕС, съществуващите инструменти 

предоставят на Комисията достатъчно мерки за прилагане на европейското право. 

Вместо това, с цел да се подпомогне справедливата мобилност, Комисията следва да 

обмисли дали са необходими по-нататъшни мерки в други области, като например 

взаимното признаване на професионалните квалификации и умения. 

****** 

Комисията по заетост и социални въпроси призовава водещата комисия по вътрешен 

пазар и защита на потребителите да предложи предложението на Комисията да бъде 

отхвърлено. 


