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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Комисията планира да създаде структурирана процедура за проверка за 

пропорционалност по отношение на новите разпоредби, приемани от държавите членки 

с оглед на нормативната уредба за техните регулирани професии. 

Предвид мисията за предоставяне на обществена услуга, която е възложена на 

здравните специалисти и чиято специфика, според докладчика, не е взета предвид в 

достатъчна степен в този проект за директива, в проекта на становище се предлага 

изключването на професиите от областта на здравеопазването от обхвата на настоящия 

текст. 

В становището се отчита целта на Комисията и фактът, че изискването за 

пропорционалност, предвидено в член 59 от Директива 2005/36/ЕО относно 

признаването на професионалните квалификации, се прилага и към мерките, засягащи 

здравните специалисти. В него се счита обаче, че разпоредбите на посочената 

директива са достатъчни и че не е необходимо да се усложняват чрез системно 

извършване на предварителна проверка за пропорционалност. 

Докладчикът е наясно с трудностите, които срещат някои държави членки при 

прилагането на принципа на пропорционалност, и разбира желанието на Комисията за 

изясняване на правилата. В настоящия случай обаче и по отношение на здравните 

специалисти и императивната необходимост от закрила на общественото здраве, 

докладчикът счита, че предложенията на Комисията ще бъдат твърде сложни за 

изпълнение и твърде бюрократични. Не следва да се приема толкова обвързващо 

хоризонтално законодателство за решаване на конкретни проблеми. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид 

следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 7 а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Необходимо е да се следи 

държавите членки да изпълняват 

отговорностите си, определени в 

член 168 от Договора за 

функционирането на Европейския 
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съюз (ДФЕС)|, що се отнася до 

подробностите във връзка със 

здравната си политика, както и 

организирането и предоставянето на 

здравни услуги и медицински грижи 

от регулираните професии, 

определени за тази цел. За да се 

постигне този резултат, е 

необходимо да се изключат 

въпросните регулирани професии от 

приложното поле на настоящата 

директива. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Тежестта на доказване на 

основателността и пропорционалността 

се носи от държавите членки. Поради 

това причините за регулиране, на които 

се позовава дадена държава членка като 

обосновка, следва да се придружават от 

анализ на целесъобразността и 

пропорционалността на въведената от 

тази държава мярка и от конкретни 

доказателства в подкрепа на нейните 

аргументи. 

(9) Тежестта на доказване на 

основателността и пропорционалността 

се носи от държавите членки. Поради 

това причините за регулиране, на които 

се позовава дадена държава членка като 

обосновка, следва да се придружават от 

анализ на целесъобразността и 

пропорционалността на въведената от 

тази държава мярка и от конкретни 

доказателства в подкрепа на нейните 

аргументи. Това не следва да 

възпрепятства държавите членки да 

вземат незабавни мерки в областта 

на здравното обслужване, които 

считат за необходими за защитата 

на общественото здраве. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Когато достъпът до и 

упражняването на определени дейности 

(12) Когато достъпът до и 

упражняването на определени дейности 



 

AD\1139109BG.docx 5/18 PE604.870v03-00 

 BG 

като наети или самостоятелно заети 

лица зависи от спазването на 

определени разпоредби, свързани с 

конкретни професионални 

квалификации, определени пряко или 

косвено от държавите членки, трябва да 

се гарантира, че тези разпоредби са 

обосновани от цели от обществен 

интерес, като например целите по 

смисъла на Договора, а именно 

обществен ред, обществена сигурност и 

обществено здраве, или от императивни 

съображения от общ интерес, признати 

като такива в съдебната практика на 

Съда. Важно е да се гарантира, че 

целите от обществен интерес са 

установени правилно, за да се определи 

степента на регулиране. Например с цел 

да се гарантира високо равнище на 

защита на общественото здраве 

държавите членки следва да 

разполагат с определена свобода на 

преценка да вземат решения относно 

степента на защита, която желаят да 

осигурят за общественото здраве, и 

начина, по който следва да бъде 

постигната тази защита. Освен това 

трябва да се поясни, че признатите от 

Съда императивни съображения от общ 

интерес включват запазването на 

финансовото равновесие на системата за 

социална сигурност; защитата на 

потребителите, получателите на услуги 

и работниците, съхраняването на 

доброто правораздаване; 

добросъвестността на търговските 

сделки, борбата с измамите и 

предотвратяване на отклонението от 

данъчно облагане и избягването на 

данъци; безопасността по пътищата, 

опазването на околната среда и на 

градската среда, здравето на животните, 

интелектуалната собственост; защитата 

и опазването на националното 

историческо и културно наследство, 

цели на социалната политика и цели на 

културната политика. Съгласно 

установената съдебна практика 

причините от изцяло икономически 

като наети или самостоятелно заети 

лица зависи от спазването на 

определени разпоредби, свързани с 

конкретни професионални 

квалификации, определени пряко или 

косвено от държавите членки, трябва да 

се гарантира, че тези разпоредби са 

обосновани от цели от обществен 

интерес, като например целите по 

смисъла на ДФЕС, а именно обществен 

ред, обществена сигурност и 

обществено здраве, или от императивни 

съображения от общ интерес, признати 

като такива в съдебната практика на 

Съда. При прилагането на тези цели 

регулирането на професиите следва 

да се разглежда по-скоро като 

необходима защитна мярка от 

обществения интерес, а не като 

пречка за конкуренцията и 

свободното движение. Важно е да се 

гарантира, че целите от обществен 

интерес са установени правилно, за да 

се определи степента на регулиране. 

Например следва е да се вземе предвид 

фактът, че здравето и животът на 

хората се нареждат на първо място 

сред ценностите и интересите, 

защитавани от ДФЕС. С цел да се 

гарантира високо равнище на защита на 

общественото здраве, се предоставя на 

държавите членки определена свобода 

на преценка да вземат решения относно 

степента на защита, която желаят да 

осигурят за общественото здраве, и 

начина, по който следва да бъде 

постигната тази защита. Освен това 

трябва да се поясни, че признатите от 

Съда императивни съображения от общ 

интерес включват запазването на 

финансовото равновесие на системата за 

социална сигурност; защитата на 

потребителите, получателите на услуги, 

включително пациентите, и 

работниците; съхраняването на доброто 

правораздаване; добросъвестността на 

търговските сделки, борбата с измамите 

и предотвратяване на отклонението от 

данъчно облагане и избягването на 
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характер с протекционистки по своето 

същество цели, както и изцяло 

административните причини, като 

например извършване на проверки или 

събиране на статистически данни, не 

могат да представляват императивни 

съображения от общ интерес. 

данъци; безопасността по пътищата, 

опазването на околната среда и на 

градската среда, здравето на животните, 

интелектуалната собственост; защитата 

и опазването на националното 

историческо и културно наследство, 

цели на социалната политика и цели на 

културната политика. Съгласно 

установената съдебна практика 

причините от изцяло икономически 

характер с протекционистки по своето 

същество цели, както и изцяло 

административните причини, като 

например извършване на проверки или 

събиране на статистически данни, не 

могат да представляват императивни 

съображения от общ интерес. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 12 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) Когато регулирането на 

професия е обосновано от защитата 

на общественото здраве, следва да се 

имат предвид специфичните 

особености на здравните услуги. Те се 

отличават в голяма степен от 

другите услуги, а също и пациентите 

се отличават в голяма степен от 

другите получатели на услуги. В 

резултат на това следва да се приеме, 

че професиите в сферата на 

здравеопазването по принцип 

подлежат на регулиране. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 12 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12б) Целта на настоящата 
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директива е постигане на баланс 

между гарантиране на целите от 

обществен интерес и качеството на 

услугите, от една страна, и от друга 

страна, подобряване на достъпа до и 

упражняването на регулираните 

професии, което е в интерес на 

самите специалисти. Задължение на 

държавите членки е да определят 

нивото на защита на целите от 

обществен интерес, което искат да 

осигурят, и пропорционалния начин, 

по който да се постигне това ниво. 

Установената съдебна практика на 

Съда на ЕС е показала, че когато 

дадена държава членка налага не 

толкова строги правила, колкото 

друга държава членка, това не 

означава непременно, че по-строгите 

правила са непропорционални.  

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Компетентните органи следва 

надлежно да отчетат икономическото 

въздействие на мярката, включително 

анализа на разходите и ползите, по-

специално по отношение на степента на 

конкуренция на пазара и качеството на 

предоставяните услуги, както и 

въздействието върху правото на труд и 

свободното движение на хора и услуги в 

Съюза. Въз основа на този анализ 

държавите членки следва да преценят 

по-специално дали степента на 

ограничаване на достъпа до или 

упражняването на регулирани професии 

в Съюза е пропорционална на 

значението на преследваните цели и 

очакваните ползи. 

(18) Компетентните органи следва 

надлежно да отчетат икономическото 

въздействие на мярката, включително 

анализа на разходите и ползите, по-

специално по отношение на степента на 

конкуренция на пазара и качеството на 

предоставяните услуги, както и 

въздействието върху правото на труд и 

свободното движение на хора и услуги в 

Съюза. Нито един от тези 

прерогативи обаче не следва да има 

превес над обществената сигурност, 

която остава от първостепенно 

значение. Въз основа на този анализ 

държавите членки следва да преценят 

по-специално дали степента на 

ограничаване на достъпа до или 

упражняването на регулирани професии 

в Съюза е пропорционална на 

значението на преследваните цели и 
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очакваните ползи. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 20 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20a) Съгласно член 168, параграф 1 

от ДФЕС при разработването 

и изпълнението на всички 

политики и дейности на Съюза 

следва да се осигурява високо 

равнище на закрила на 

човешкото здраве. Това 

означава също, че високо 

равнище на закрила на 

човешкото здраве трябва да се 

гарантира и когато Съюзът 

приема актове въз основа на 

други разпоредби от ДФЕС. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 20 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20б) Въвеждането на допълнителни 

изисквания може да създаде добавена 

стойност по отношение на целта от 

обществен интерес и фактът, че 

следва да се направи оценка на 

комбинирания им ефект, не означава, 

че тези изисквания са 

непропорционални. Например 

изискванията за непрекъснато 

професионално развитие могат да са 

подходящи, за да се гарантира, че 

специалистите са в течение на 

новостите в своята област, като 

същевременно се допринася за 

налагането на безопасни практики в 

професиите с особени рискове.  В 

допълнение, изискванията за 
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непрекъснато професионално 

развитие могат да са целесъобразни, 

когато обхващат промени от 

технически, научен, регулаторен и 

етичен характер и когато 

мотивират специалистите да 

участват в учене през целия живот, 

съответстващо на професията им. 

Когато е необходимо и уместно да се 

постигне целта от обществен 

интерес, задължителното членство в 

камара може да се смята за 

целесъобразно, по-специално когато 

камарата има публично 

предназначение. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 20 в (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20в) Настоящата директива следва 

да зачита компетентността на 

държавите членки да регулират 

професиите в областта на здравното 

обслужване въз основа на член 168, 

параграф 7 от ДФЕС, както и 

намерението на държавите членки да 

осигурят и гарантират високо 

равнище на здравно обслужване и 

безопасност на пациентите. За тази 

цел държавите членки следва да 

могат да вземат решения относно 

важността на икономическите 

съображения във връзка с другия 

значим критерий за 

пропорционалност. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 20 г (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 (20г) Определеният в настоящата 

директива критерий за 

пропорционалност може да се 

прилага в подходящия обхват и с 

подходящото ниво на интензивност, 

когато се извършва оценка на 

пропорционалността преди 

въвеждането на нови или 

изменението на действащи 

разпоредби. Обхватът и нивото на 

интензивност на прилагане на 

критерия при тази оценката следва 

да са пропорционални на 

съдържанието и въздействието на 

въвежданата разпоредба. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Тъй като целите на настоящата 

директива, а именно премахване на 

непропорционалните ограничения на 

достъпа до или упражняването на 

регулирани професии, не могат да бъдат 

постигнати в достатъчна степен от 

държавите членки, а поради мащаба на 

действието могат да бъдат по-добре 

постигнати на равнището на Съюза, 

Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от 

Договора за Европейски съюз. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия 

член, настоящата директива не 

надхвърля необходимото за постигането 

на тези цели, 

(24) Тъй като целите на настоящата 

директива, а именно премахване на 

непропорционалните ограничения на 

достъпа до или упражняването на 

регулирани професии, не могат да бъдат 

постигнати в достатъчна степен от 

държавите членки, а поради мащаба на 

действието могат да бъдат по-добре 

постигнати на равнището на Съюза, 

Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от 

Договора за Европейски съюз. В 

съответствие с принципа за 

недопускане на дискриминация и с 

принципа на пропорционалност, 

посочени в същия член, настоящата 

директива не надхвърля необходимото 

за постигането на тези цели, 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

В настоящата директива се определят 

правила относно обща рамка за 

извършване на оценки на 

пропорционалността преди въвеждането 

на нови законови, подзаконови или 

административни разпоредби, с които се 

ограничава достъпът до или 

упражняването на регулирани 

професии, или преди изменението на 

съществуващи такива, с цел да се 

гарантира правилното функциониране 

на вътрешния пазар. 

В настоящата директива се определят 

правила относно обща рамка за 

извършване на оценки на 

пропорционалността преди въвеждането 

на нови законови, подзаконови или 

административни разпоредби от 

съществено значение, с които се 

ограничава достъпът до или 

упражняването на регулирани 

професии, или преди изменението на 

съществуващи такива, с цел да се 

гарантира правилното функциониране 

на вътрешния пазар, като 

същевременно се гарантира също 

така, че защитата на гражданите 

посредством използването на 

проверени стандарти и квалификации 

на всички тези регулирани професии и 

специалисти продължава да бъде от 

първостепенно значение. Тя не засяга 

правото и свободата на преценка на 

държавите членки да решават дали и 

как да регулират дадена професия в 

рамките на принципите за 

недискриминация и 

пропорционалност. 

Обосновка 

С оглед на спазването на принципа на субсидиарност и избягването на 

допълнителната бюрокрация и за да бъде „пропорционална“, оценката на 

пропорционалността трябва да поставя акцент единствено върху съществените 

изменения. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящата директива се прилага 

спрямо изискванията в правните 

системи на държавите членки, с които 

се ограничава достъпът до дадена 

1. Настоящата директива се прилага 

спрямо изискванията в правните 

системи на държавите членки, с които 

се ограничава достъпът до дадена 
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регулирана професия или нейното 

упражняване, или един от начините на 

упражняване, включително 

използването на професионално звание 

и разрешените професионални дейности 

във връзка с такова звание, които 

попадат в обхвата на Директива 

2005/36/ЕО. 

регулирана професия или нейното 

упражняване, или един от начините на 

упражняване, включително 

използването на професионално звание 

и разрешените професионални дейности 

във връзка с такова звание, които 

попадат в обхвата на Директива 

2005/36/ЕО, без да се засяга параграф 

1а от настоящия член. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Настоящата директива не се 

прилага спрямо каквито и да е 

изисквания, с които се ограничава 

достъпът до или упражняването на 

регулирана професия в областта на 

здравеопазването във връзка с 

предоставянето на здравни услуги, 

включително фармацевтични услуги и 

предписването, изпълнението на 

медицинските предписания и 

предоставянето на лекарствени 

продукти и медицински изделия, 

независимо дали те са предоставяни 

чрез здравни заведения или не и 

независимо от начина, по който са 

организирани и финансирани на 

национално равнище, или от това 

дали са публични или частни. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

преди въвеждането на нови законови, 

подзаконови или административни 

разпоредби, с които се ограничава 

1. Държавите членки гарантират, че 

преди въвеждането на нови законови, 

подзаконови или административни 

разпоредби, с които се ограничава 
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достъпът до или упражняването на 

регулирани професии, или изменението 

на съществуващи такива, съответните 

компетентни органи извършват оценка 

на тяхната пропорционалност в 

съответствие с правилата, определени в 

настоящата директива. 

достъпът до или упражняването на 

регулирани професии, или изменението 

на съществуващи такива, съответните 

компетентни органи извършват оценка 

на тяхната пропорционалност в 

съответствие с правилата, определени в 

настоящата директива, като вземат 

изцяло предвид специфичния 

характер на всяка професия. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Мотивите, поради които дадена 

разпоредба се счита за обоснована, 

необходима и пропорционална, се 

подкрепят с качествени и по 

възможност количествени 

доказателства. 

3. Мотивите, поради които дадена 

разпоредба се счита за обоснована, 

необходима и пропорционална, се 

подкрепят с качествени и когато е 

възможно и целесъобразно, 
количествени доказателства. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

законовите, подзаконовите или 

административните разпоредби, с които 

се ограничава достъпът до или 

упражняването на регулирани 

професии, които възнамеряват да 

въведат, както и измененията, които 

възнамеряват да направят в 

съществуващи разпоредби, са 

обосновани от цели от обществен 

интерес. 

1. Държавите членки гарантират, че 

законовите, подзаконовите или 

административните разпоредби, с които 

се ограничава достъпът до или 

упражняването на регулирани 

професии, които възнамеряват да 

въведат, както и измененията, които 

възнамеряват да направят в 

съществуващи разпоредби, са 

обосновани от цели от обществен 

интерес, включително от целта за 

общественото здраве и безопасност. 

 

Изменение  18 
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Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Съответните компетентни органи 

проучват по-специално дали тези 

разпоредби са обективно обосновани от 

съображения, свързани с обществения 

ред, обществената сигурност и 

общественото здраве, или от 

императивни съображения от общ 

интерес, като например запазването на 

финансовото равновесие на системата за 

социална сигурност, защитата на 

потребителите, получателите на услуги 

и работниците, съхраняването на 

доброто правораздаване, 

добросъвестността на търговските 

сделки, борбата с измамите и 

предотвратяване на отклонението от 

данъчно облагане и избягването на 

данъци, безопасността по пътищата, 

опазването на околната среда и на 

градската среда, здравето на животните, 

интелектуалната собственост, защитата 

и опазването на националното 

историческо и културно наследство, 

цели на социалната политика и цели на 

културната политика. 

2. Съответните компетентни органи 

проучват по-специално дали тези 

разпоредби са обективно обосновани от 

съображения, свързани с обществения 

ред, обществената сигурност и 

общественото здраве, или от 

императивни съображения от общ 

интерес, като например запазването на 

финансовото равновесие на системата за 

социална сигурност, защитата на 

потребителите, получателите на услуги, 

включително пациентите, и 

работниците, съхраняването на доброто 

правораздаване, добросъвестността на 

търговските сделки, борбата с измамите 

и предотвратяване на отклонението от 

данъчно облагане и избягването на 

данъци, безопасността по пътищата, 

опазването на околната среда и на 

градската среда, здравето на животните, 

интелектуалната собственост, защитата 

и опазването на националното 

историческо и културно наследство, 

цели на социалната политика и цели на 

културната политика. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При оценката на необходимостта 

и пропорционалността на разпоредбите 

съответните компетентни органи 

разглеждат по-специално: 

2. При оценката на необходимостта 

и пропорционалността на разпоредбите 

компетентните органи прилагат 

критериите, изброени в настоящия 

параграф, като вземат предвид 

конкретните обстоятелства, 

свързани с въпросната професия, 

характера на разпоредбата и 

преследваната цел от обществен 

интерес. Следователно значението на 
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всеки индивидуален критерий може 

да зависи от важността на 

преследваната цел от обществен 

интерес. Съответните компетентни 

органи разглеждат по-специално: 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) естеството на рисковете, 

свързани с преследваните цели от 

обществен интерес, и по-специално 

рисковете за потребителите, 

специалистите или трети страни; 

a) естеството на рисковете, 

свързани с преследваните цели от 

обществен интерес, и по-специално 

рисковете за потребителите, 

получателите на услуги, включително 

пациентите, специалистите или трети 

страни; 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки информират чрез 

подходящи средства гражданите, 

получателите на услуги, 

представителните сдружения и 

съответните заинтересовани 

страни, различни от упражняващите 

професията лица, преди въвеждането 

на нови законови, подзаконови или 

административни разпоредби, с които се 

ограничава достъпът до или 

упражняването на регулирани 

професии, или изменението на 

съществуващи такива, и им предоставят 

възможност да споделят своите мнения. 

Държавите членки информират чрез 

подходящи средства, освен 

упражняващите професията лица, и 

всички заинтересовани страни, 

включително гражданите, 

получателите на услуги и 

представителните сдружения, преди 

предлагането на нови законови, 

подзаконови или административни 

разпоредби, с които се ограничава 

достъпът до или упражняването на 

регулирани професии, или изменението 

на съществуващи такива, и им 

предоставят възможност да споделят 

своите мнения, които надлежно се 

вземат под внимание. Този процес 

може да се осъществи например чрез 

обществена консултация, чийто 

резултати се използват при 
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определяне на съдържанието на 

приетите разпоредби. 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Причините, поради които се 

счита, че разпоредби, които са оценени 

съгласно настоящата директива, са 

обосновани, необходими и 

пропорционални, и които са съобщени 

на Комисията съгласно член 59, 

параграфи 5 и 6 от Директива 

2005/36/ЕО, се вписват от съответните 

компетентни органи в базата данни на 

регулираните професии, посочена в 

член 59, параграф 1 от Директива 

2005/36/ЕО, и след това се оповестяват 

публично от Комисията. 

1. Причините, поради които се 

счита, че разпоредби, които са оценени 

съгласно настоящата директива, са 

обосновани, необходими и 

пропорционални, и които са съобщени 

на Комисията съгласно член 59, 

параграфи 5 и 6 от Директива 

2005/36/ЕО, се вписват своевременно от 

съответните компетентни органи в 

базата данни на регулираните професии, 

посочена в член 59, параграф 1 от 

Директива 2005/36/ЕО, и след това се 

оповестяват публично във възможно 

най-кратък срок от Комисията. 
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