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КРАТКА ОБОСНОВКА

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 
2005 година относно признаването на професионалните квалификации консолидира и 
уеднакви системите за взаимно признаване на регламентираните професии, които 
досега се характеризираха с фрагментация. 

Влизането в сила на настоящата нормативна разпоредба съдържа двойно предимство: 
за работниците и служителите, и за предприятията. От една страна, директивата в 
действителност насърчи и подкрепи свободното движение на квалифицирани 
работници и служители на европейския трудов пазар, като допринесе за насърчаване на 
развитието на транснационални услуги.  Премахването на някои пречки пред 
свободното движение допринесе за изграждането на европейския вътрешен пазар.  От 
друга страна улесни въвеждането на професионални профили в специфични сектори, в 
които понякога се регистрира значително разминаване между търсене и предлагане, 
като по този начин се ограничи липсата на квалификация. 

Новият контекст допринесе за икономическия растеж, стимулира 
конкурентоспособността и създаде нова заетост. 

Все пак, броят на професионалистите, които решават да практикуват професията си в 
държава членка, различна от държавата им на произход днес все още е ограничен и 
настоящата икономическа ситуация оказва отрицателно влияние върху бъдещите 
перспективи. 

Свободното движение допринася за значително увеличаване на познанията между 
държавите членки, което може да бъде подобрено единствено чрез общ подход, 
насочен към гарантиране на високо качество на образование и обучение. 

Пазарът на професиите се актуализира постоянно, като много традиционни занятия 
отстъпват място на нови квалификация, които изискват все по-специфична 
компетентност и познания.
   
Следователно нормативната уредба за признаване на професионалните квалификации 
изисква актуализиране с цел да се гарантира повече гъвкавост, ефективно признаване 
на действително придобита компетентност от страна на отделните професионалисти, 
намаляване на административните разходи. 

Предложението за изменение на директива 2005/36/ЕО има за цел да опрости правилата 
относно свободното движение на професионалисти в рамките на Европейския съюз, 
като въвежда нов елемент, а именно европейска професионална карта, която позволява 
не само по-опростено и бързо признаване на квалификациите, но и намаляване на 
административните разходи.   

Новият текст предлага актуализиране на минималните изисквания за образование на 
лекари, зъболекари, медицински сестри, акушерки, ветеринари и архитекти, за да се 
отчете еволюцията на въпросните професии и на съответните учебни програми.
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Освен това държавите членки ще трябва да предоставят списък на регламентираните 
професии, като обосноват необходимостта от регламентирането им.  Крайната цел е да 
се избегне издигането на изкуствени бариери пред свободното движение на хора. 

Залагането на заслугите и конкуренцията в сектора на свободните професии, като се 
ограничат бариерите пред достъпа и сферите на дейност, запазени за лица, вписани в 
регистри или списъци, може да се окаже пътя, по който да се насърчи свободното 
движение, най-вече за новите поколения. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Заявленията за признаване от 
специалисти от нерегламентираща 
държава-членка следва да се третират 
по същия начин, както заявленията от 
специалисти от регламентираща 
държава-членка. Техните квалификации 
трябва да се сравняват с 
квалификациите, изисквани в 
приемащата държава-членка на 
основата на квалификационните нива в 
Директива 2005/36/ЕО. При съществени 
различия, компетентният орган следва 
да може да налага компенсационни 
мерки.

(9) Заявленията за признаване от 
специалисти от нерегламентираща 
държава-членка следва да се третират 
по същия начин, както заявленията от 
специалисти от регламентираща 
държава-членка. Техните квалификации 
трябва да се сравняват с 
квалификациите, изисквани в 
приемащата държава-членка на 
основата на квалификационните нива в 
Директива 2005/36/ЕО. При съществени 
различия, компетентният орган следва 
да може да налага компенсационни 
мерки. Механизмите за проверка на 
теоретичните и практически 
умения, които евентуално могат да се 
изискват за достъп до професията, 
като например компенсационни 
мерки, трябва да гарантират и да 
съответстват на принципите за 
прозрачност и безпристрастност. 

Or. it



PA\902601BG.doc 5/13 PE489.564v01-00

BG

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) При отсъствие на хармонизация на 
минималните условия за обучението 
при достъп до професиите, обхванати от 
общата система, следва да се запази 
възможността приемащата държава 
членка да наложи компенсационна 
мярка. Тази мярка следва да бъде 
пропорционална и по-конкретно да 
отчита знанията, уменията и 
компетенциите, придобити от заявителя 
по време на професионалния стаж или 
чрез обучение през целия живот. 
Решението за налагане на 
компенсационна мярка следва да е 
подробно мотивирано, за да позволява 
на заявителя да разбере по-добре 
положението си и да потърси съдебен 
контрол от националните съдилища в 
съответствие с Директива 2005/36/ЕО.

(10) При отсъствие на хармонизация на 
минималните условия за обучението 
при достъп до професиите, обхванати от 
общата система, следва да се гарантира 
възможността приемащата държава 
членка да определи компенсационна 
мярка. Тази мярка следва да бъде 
пропорционална и по-конкретно да 
отчита знанията, уменията и 
компетенциите, придобити от заявителя 
по време на професионалния стаж или 
чрез обучение през целия живот. 
Решението за налагане на 
компенсационна мярка следва да е 
подробно обосновано, за да позволява 
на заявителя да разбере по-добре 
положението си и да потърси съдебен 
контрол от националните съдилища в 
съответствие с Директива 2005/36/ЕО.

Or. it

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Професиите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ значително 
се промениха през изминалите три 
десетилетия: здравеопазването в 
Общността, използването на по-сложни 
терапии и непрекъснато развиващите се 
технологии предполагат капацитет за 
поемане на по-големи отговорности от 
медицинските сестри с общ профил и 
акушерките. За да бъдат подготвени да 
отговорят на такива сложни изисквания 
на здравеопазването, студентите в 

(15) Професиите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ значително 
се промениха през изминалите три 
десетилетия: здравеопазването в 
Общността, използването на по-сложни 
терапии и непрекъснато развиващите се 
технологии предполагат капацитет за 
поемане на нови и по-големи 
отговорности от медицинските сестри с 
общ профил и акушерките. За да бъдат 
подготвени да отговорят на такива 
сложни изисквания на 
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специалностите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ трябва да 
притежават солидна общообразователна 
подготовка, преди да започнат 
обучението. Затова приемът за тези 
специалности следва да се обвърже с 
изискване за дванадесетгодишен 
общообразователен курс или успешно 
положен изпит на равностойно ниво.

здравеопазването, студентите в 
специалностите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ трябва да 
притежават солидна общообразователна 
подготовка, преди да получат достъп 
до обучението. Затова приемът за тези 
специалности следва да се обвърже с 
изискване за дванадесетгодишен 
общообразователен курс или успешно 
положен изпит на равностойно ниво.

Or. it

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Директива 2005/36/ЕО вече 
предвижда ясни задължения 
специалистите да притежават 
необходимите езикови умения. 
Преразглеждането на това задължение 
разкри необходимост от изясняване на 
ролята на компетентните органи и 
работодателите особено в интерес на 
безопасността на пациентите. 
Проверката на нивото на владеене на 
език обаче следва да е разумна и 
необходима за съответните работни 
места и не следва да е основание за 
изключване на специалисти от пазара на 
труда на приемащата държава членка.

(19) Директива 2005/36/ЕО вече 
предвижда ясни задължения 
специалистите да притежават 
необходимите езикови умения за 
упражняване на професията в 
приемащата държава членка. 
Преразглеждането на това задължение 
разкри необходимост от изясняване на 
ролята на компетентните органи и 
работодателите особено в интерес на 
безопасността на пациентите. 
Проверката на нивото на владеене на 
език за съответните работни места не 
следва да е основание за изключване на 
специалисти от пазара на труда на 
приемащата държава членка и затова 
тази проверка следва да е разумна и 
необходима.

Or. it

Изменение 5
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 - буква а) – подточка i)
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Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „професионален стаж“ е 
действителното и законосъобразно 
упражняване на съответната професия 
на пълно работно време или 
равностойно непълно работно време в 
държава членка;

е) „професионален стаж“ е 
действителното и законосъобразно 
упражняване на съответната професия 
на пълно работно време или 
равностойно непълно работно време в 
държава членка, което улеснява по 
отношение на дадена професия 
постигането на определено ниво на 
знания, умения и компетенции;

Or. it

Изменение 6
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 - буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 - параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „Европейска професионална карта“ е 
електронно удостоверение, издадено на 
специалиста за доказване на 
признаването на неговите квалификации 
с оглед установяване в приемаща 
държава членка или за доказване, че 
отговоря на всички необходими условия 
да предоставя услуги в приемаща 
държава членка на временен или 
случаен принцип; 

к) „Европейска професионална карта“ е 
електронно удостоверение, издадено на 
специалиста от държавата членка на 
произход или от подходящ орган за
доказване на признаването на неговите 
квалификации и компетенции с оглед 
установяване в приемаща държава 
членка или за доказване, че отговоря на 
всички необходими условия да 
предоставя услуги в приемаща държава 
членка на временен или случаен 
принцип; 

Or. it

Изменение 7
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 5
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Директива 2005/36/ЕО
Член 4а - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията подкрепя държавите 
членки при прилагането на процеса на 
въвеждане на задължително 
приемане на европейската 
професионална карта. Този процес 
може да се предшества от проучване 
на въздействието.

Or. it

Изменение 8
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Държавите членки могат да 
въведат критерии за определяне на 
професиите, за които се предвижда  
приоритетно издаване на 
професионална карта.
Първоначално се определят като 
приоритетни следните критерии:

1. професията да е регламентирана в 
повече от пет държави;

2. професията да има голям 
потенциал за мобилност в рамките 
на Европейския съюз;
3. наличието на силен интерес от 
страна на специалистите или 
браншовите асоциации.

Or. it
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Изменение 9
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4 в - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на държавата 
членка по произход проверява 
заявлението, създава и удостоверява 
Европейска професионална карта в 
двуседмичен срок от получаването на 
пълно заявление. Органът информира 
заявителя и държавата членка, в която 
заявителят предвижда да предоставя 
услуги, за удостоверяването на 
Европейската професионална карта. 
Предаването на информацията по това 
удостоверяване на съответните 
приемащи държави членки представлява 
декларацията по смисъла на член 7. 
Приемащата държава членка не може да 
изисква друга декларация по член 7 през 
следващите две години.

1. Компетентният орган на държавата 
членка по произход проверява 
заявлението, създава и удостоверява 
Европейска професионална карта в 
четириседмичен срок от получаването 
на пълно заявление. Органът информира 
заявителя и държавата членка, в която 
заявителят предвижда да предоставя 
услуги, за удостоверяването на 
Европейската професионална карта. 
Предаването на информацията по това 
удостоверяване на съответните 
приемащи държави членки представлява 
декларацията по смисъла на член 7. 
Приемащата държава членка не може да 
изисква друга декларация по член 7 през 
следващите две години.

Or. it

Изменение 10
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4 в - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Решението на държавата членка по 
произход или отсъствието на такова в 
двуседмичния срок по параграф 1 
подлежат на обжалване съгласно 
разпоредбите на националното 
законодателство.

2. Решението на държавата членка по 
произход или отсъствието на такова в 
четириседмичния срок по параграф 1 
подлежат на обжалване съгласно 
разпоредбите на националното 
законодателство.

Or. it
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Изменение 11
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4 г - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След получаването на пълно 
заявление за издаване на Европейска 
професионална карта, компетентният 
орган на държавата членка по произход 
в двуседмичен срок проверява и 
потвърждава автентичността и 
валидността на подадените 
придружаващи документи, изготвя 
Европейската професионална карта, 
предава я за удостоверяване на 
компетентния орган на приемащата 
държава членка и информира този орган 
за съответното досие в ИСВП. 
Държавата членка по произход 
уведомява заявителя на кой етап е 
процедурата.

1. След получаването на пълно 
заявление за издаване на Европейска 
професионална карта, компетентният 
орган на държавата членка по произход 
в четириседмичен срок проверява и 
потвърждава автентичността и 
валидността на подадените 
придружаващи документи, изготвя 
Европейската професионална карта, 
предава я за удостоверяване на 
компетентния орган на приемащата 
държава членка и информира този орган 
за съответното досие в ИСВП. 
Държавата членка по произход 
уведомява заявителя на кой етап е 
процедурата.

Or. it

Изменение 12
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4 д - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи на държавата 
членка по произход и на приемащата 
държава членка своевременно 
актуализират съответното досие в 
ИСВП с данни относно дисциплинарни 
мерки или наказателноправни санкции 
или други конкретни тежки 
обстоятелства, които е вероятно да имат 
отражение върху упражняването на 
дейност от притежателя на 
Европейската професионална карта в 

1. Компетентните органи на държавата 
членка по произход и на приемащата 
държава членка своевременно 
актуализират съответното досие в 
ИСВП също и с данни относно 
дисциплинарни и административни
мерки или наказателноправни санкции 
или други конкретни тежки 
обстоятелства, които е вероятно да имат 
отражение върху упражняването на 
дейност от притежателя на 
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съответствие с настоящата директива. 
Актуализациите включват заличаването 
на вече ненужна информация. 
Съответните компетентни органи 
уведомяват за актуализациите 
притежателя на Европейската 
професионална карта и компетентните 
органи, които имат отношение към 
съответното досие в ИСВП.

Европейската професионална карта в 
съответствие с настоящата директива. 
Актуализациите включват заличаването 
на вече ненужна информация. 
Съответните компетентни органи 
уведомяват своевременно за 
актуализациите притежателя на 
Европейската професионална карта и 
компетентните органи, които имат 
отношение към съответното досие в 
ИСВП.

Or. it

Изменение 13
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4 д - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират 
правото на притежателя на Европейска 
професионална карта по всяко време да 
поиска поправка, заличаване и 
блокиране на неговото досие в 
системата на ИСВП и че той бива 
запознат с това право в момента на 
издаване на Европейската 
професионална карта и то му бъде 
напомняно на всеки две години след 
издаването на неговата Европейска 
професионална карта.

5. Държавите членки гарантират 
правото на притежателя на Европейска 
професионална карта по всяко време и 
напълно безплатно да поиска 
поправка, заличаване и блокиране на 
неговото досие в системата на ИСВП и 
че той бива запознат с това право в 
момента на издаване на Европейската 
професионална карта и то му бъде 
напомняно на всеки две години след 
издаването на неговата Европейска 
професионална карта.

Or. it

Изменение 14
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4 е - параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разликите между професионалната 
дейност, законово упражнявана в 
държавата членка по произход и 
регламентираната професия в 
приемащата държава членка са толкова 
съществени, че в действителност 
прилагането на компенсационни мерки 
би се равнявало на изискване заявителят 
да премине пълния курс на образование 
и обучение, който се изисква в 
приемащата държава членка, за да 
получи неограничен достъп до 
регламентираната професия в 
приемащата държава членка; 

a) съществуващите разлики между 
професионалната дейност, законово 
упражнявана в държавата членка по 
произход и регламентираната професия 
в приемащата държава членка са 
очевидно толкова съществени, че 
необходимото прилагане на 
компенсационни мерки би се равнявало 
на изискване заявителят да завърши 
пълния курс на образование и обучение, 
който се изисква в приемащата държава 
членка, за да може да получи 
неограничен достъп до 
регламентираната професия в 
приемащата държава членка; 

Or. it

Изменение 15
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4 е - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Частичен достъп може да бъде 
отказан, ако отказът бъде мотивиран със 
съображения от по-висш обществен 
интерес, например общественото 
здраве, ако осигурява постигането на 
поставената цел и не надхвърля строго 
необходимото.

2. Частичен достъп може да бъде 
отказан, ако отказът бъде мотивиран със 
съображения от по-висш обществен 
интерес, ако осигурява постигането на 
поставената цел и не надхвърля строго 
необходимото.

Or. it

Изменение 16
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 - точка 7 - буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 4 – алинея 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При отсъствие на реакция от 
компетентния орган в сроковете, 
предвидени в трета и четвърта 
алинеи, може да се пристъпи към 
предоставяне на услугите.

заличава се

Or. it

Изменение 17
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 30 - буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 44 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в края на теоретичното и практическо 
обучение шестмесечен стаж в аптека с 
общ достъп или в болница под надзора 
на фармацевтичния отдел на болницата.

б) по време на или в края на 
теоретичното и практическо обучение 
шестмесечен стаж в аптека с общ достъп 
или в болница под надзора на 
фармацевтичния отдел на болницата.

Or. it


