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Изменение 254
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/EО
Член 4б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган на държавата 
членка по произход потвърждава 
получаването на заявлението и 
информира заявителя за липсващи 
документи незабавно след подаването 
на заявлението. Органът създава досие 
на заявлението, с всички придружаващи 
документи, в Информационната система 
за вътрешния пазар (ИСВП), създадена 
съгласно Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета*. В 
случай на последващи заявления от 
същия заявител компетентните органи 
на държавата членка по произход или на 
приемащата държава членка нямат 
право да искат повторно подаване на 
документите, които вече се съдържат в 
досието в ИСВП и които продължават 
да бъдат валидни.

3. Компетентният орган на държавата 
членка по произход потвърждава 
получаването на заявлението и 
информира заявителя за липсващи 
документи в срок от три дни след 
подаването на заявлението. Органът 
създава досие на заявлението, с всички
валидни и заверени придружаващи 
документи, в Информационната система 
за вътрешния пазар (ИСВП), създадена 
съгласно Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета*. В 
случай на последващи заявления от 
същия заявител компетентните органи 
на държавата членка по произход или на 
приемащата държава членка нямат 
право да искат повторно подаване на 
документите, които вече се съдържат в 
досието в ИСВП и които продължават 
да бъдат валидни.

Or. fr

Изменение 255
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган на държавата 3. Компетентният орган на държавата 
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членка по произход потвърждава 
получаването на заявлението и 
информира заявителя за липсващи 
документи незабавно след подаването 
на заявлението. Органът създава досие 
на заявлението, с всички придружаващи 
документи, в Информационната система 
за вътрешния пазар (ИСВП), създадена 
съгласно Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета*. В 
случай на последващи заявления от 
същия заявител компетентните органи 
на държавата членка по произход или на 
приемащата държава членка нямат 
право да искат повторно подаване на 
документите, които вече се съдържат в 
досието в ИСВП и които продължават 
да бъдат валидни.

членка по произход потвърждава 
получаването на заявлението и 
информира заявителя незабавно след 
подаването на заявлението за липсващи 
документи, които следва да се 
представят в разумен срок и в 
съответствие с определените 
изисквания. Органът създава досие на 
заявлението, с всички придружаващи 
документи, в Информационната система 
за вътрешния пазар (ИСВП), създадена 
съгласно Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета*. В 
случай на последващи заявления от 
същия заявител компетентните органи 
на държавата членка по произход или на 
приемащата държава членка нямат 
право да искат повторно подаване на 
документите, които вече се съдържат в 
досието в ИСВП и които продължават 
да бъдат валидни.

Or. it

Изменение 256
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4в – параграф 4 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от разпоредбите на 
членове 4б и 4в, Европейската 
професионална карта е валидна, 
докато притежателят ѝ запазва 
правото си да практикува в 
държавата членка по произход на 
основата на документите и 
информацията, съдържащи се в 
досието в ИСВП. Европейската 
професионална карта следва да се 
подновява редовно или в 
съответствие с разпоредбите на 
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приемащата държава членка по 
отношение на съответната 
професия.

Or. en

Изменение 257
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4б – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема актове за 
изпълнение за определяне на 
техническите спецификации, мерките, 
необходими за осигуряване на целостта, 
поверителността и точността на 
информацията, съдържаща се в 
Европейската професионална карта и в 
досието в ИСВП, реда и условията за 
предоставяне на Европейска 
професионална карта на нейния 
притежател, включително 
възможността тя да бъде получавана 
през сайт в интернет или да бъде 
актуализирано досието. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране по 
член 58.

Комисията може да приема актове за 
изпълнение за определяне на 
техническите спецификации, мерките, 
необходими за осигуряване на целостта, 
поверителността и точността на 
информацията, съдържаща се в 
Европейската професионална карта и в 
досието в ИСВП, реда и условията за 
предоставяне на Европейска 
професионална карта на нейния 
притежател. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане по 
член 58.

Or. de

Обосновка

При многообразен достъп биха могли да възникнат проблеми, свързани със защитата 
на данните.

Изменение 258
Emilie Turunen
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4б – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема актове за 
изпълнение за определяне на 
техническите спецификации, мерките, 
необходими за осигуряване на целостта, 
поверителността и точността на 
информацията, съдържаща се в 
Европейската професионална карта и в 
досието в ИСВП, реда и условията за 
предоставяне на Европейска 
професионална карта на нейния 
притежател, включително възможността 
тя да бъде получавана през сайт в 
интернет или да бъде актуализирано 
досието. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
консултативната процедура по член 
58.

След провеждане на предвидената по 
членове 57в (нов) и 58а (нов) процедура 
по консултация с професионалните 
организации и заинтересовани страни 
и като вземе предвид техните 
предложения, Комисията може да 
приема актове за изпълнение за 
определяне на техническите 
спецификации, мерките, необходими за 
осигуряване на целостта, 
поверителността и точността на 
информацията, съдържаща се в 
Европейската професионална карта и в 
досието в ИСВП, реда и условията за 
предоставяне на Европейска 
професионална карта на нейния 
притежател, включително възможността 
тя да бъде получавана през сайт в 
интернет или да бъде актуализирано 
досието. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, по член 58.

Or. en

Изменение 259
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Временна мобилност
След провеждане на предвидената по 
член 58в (нов) консултация със 
заинтересовани страни, на 
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Комисията се предоставят 
правомощия да приеме чрез 
делегирани актове списък с професии, 
при които има редовно движение към 
други държави членки с цел 
краткосрочно предоставяне на услуги. 
За професиите от този списък ще се 
изисква непрекъснато ежегодно 
подновяване на професионалната 
карта.

Or. en

Изменение 260
Emma McClarkin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейска професионална карта за 
временно предоставяне на услуги извън 
случаите по член 7, параграф 4

Европейска професионална карта за 
временно предоставяне на услуги извън 
случаите по член 7, параграф 4 и 
здравни специалисти, ползващи се с 
автоматично признаване съгласно 
Директива 2005/36/ЕО

Or. en

Обосновка

По отношение на професиите в сектора на здравеопазването компетентните органи 
на приемащата държава членка следва да продължат да носят отговорност за 
удостоверяване на Европейската професионална карта.

Изменение 261
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
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Директива 2005/36/ЕО
Член 4в – 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 и придружаващата го 
документацията и издава Европейска 
професионална карта в едномесечен
срок от получаването на пълно 
заявление. Органът незабавно предава 
Европейската професионална карта на 
компетентния орган в приемащата 
държава членка и информира за това 
заявителя. Съответните приемащи
държави членки съставят
декларацията по смисъла на член 7. 
Приемащата държава членка не може да 
изисква друга декларация по член 7 през 
следващите години.

Or. en

Обосновка

На компетентните органи следва да се даде по-реалистичен срок за разглеждане на 
заявленията. Срокът на валидност на декларацията следва да е по-малък от две 
години, за да се гарантира защитата на потребителите.

Изменение 262
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на държавата 
членка по произход проверява 
заявлението, създава и удостоверява 
Европейска професионална карта в 

1. Компетентният орган на държавата 
членка по произход проверява 
заявлението и създава Европейска 
професионална карта в 
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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.

четириседмичен срок от получаването 
на пълно заявление. Органът информира 
заявителя и държавата членка, в която 
заявителят предвижда да предоставя 
услуги, за създаването на Европейската 
професионална карта. Предаването на 
информацията за това създаване 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 следващата година.

Or. de

Изменение 263
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4в – 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 
едномесечен 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. en
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Изменение 264
Frank Engel

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/EО 
Член 4в – 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. fr

Изменение 265
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на държавата 
членка по произход проверява 
заявлението, създава и удостоверява 
Европейска професионална карта в 

1. Компетентният орган на държавата 
членка по произход проверява 
заявлението, създава и удостоверява 
Европейска професионална карта в 
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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.

едномесечен срок от получаването на 
пълно заявление. Органът предава 
Европейската професионална карта на 
приемащата държава членка и 
информира заявителя. Предаването на 
Европейската професионална карта
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. en

Изменение 266
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4в – 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 
сроковете, определени в член 4г, 
параграф 5 (нов). 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. 
Тази професионална карта следва да 
се подновява ежегодно.

Or. en
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Изменение 267
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4в – 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 
едномесечен 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. fi

Изменение 268
Mikael Gustafsson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на държавата 
членка по произход проверява 
заявлението, създава и удостоверява 
Европейска професионална карта в 

1. Компетентният орган на държавата 
членка по произход проверява 
заявлението, създава и удостоверява 
Европейска професионална карта в 
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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.

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.

Or. en

Изменение 269
Phil Prendergast

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 
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, освен ако не 
бъдат изтъкнати важни причини за 
това.
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Or. en

Изменение 270
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4в – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В случай че нито професията, 
нито образованието и обучението, 
които водят до придобиването на 
тази професия, не са регламентирани 
в приемащата държава членка, 
компетентният орган в тази 
държава членка проверява като 
минимум правния статут на 
кандидата, автентичността и 
пълнотата на подадените 
документи.

Or. en

Изменение 271
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4в – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. След приключването на пилотен 
проект за конкретна професия, 
включващ съответно всички 
компетентни органи, на Комисията 
се предоставят правомощия да 
приема актове за изпълнение в 
съответствие с член 58 относно 
установяването на срокове за 



AM\916300BG.doc 15/94 PE489.001v01-00

BG

процедурата, посочена в параграф 1.

Or. en

Изменение 272
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4в – 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 компетентния орган 
на държавата членка по произход или 
отсъствието на такова в едномесечния
срок по параграф 1 подлежат на 
обжалване съгласно разпоредбите на 
националното законодателство.

Or. en

Обосновка

Крайният срок за обработването на заявление за временна мобилност следва да е по-
реалистичен.

Изменение 273
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4в – 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.
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Or. de

Изменение 274
Frank Engel

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/EО 
Член 4в – 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. fr

Изменение 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО 
Член 4в – 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 компетентния орган 
на държавата членка по произход или 
отсъствието на такова в едномесечния
срок по параграф 1 подлежат на 
обжалване съгласно разпоредбите на 
националното законодателство.

Or. en

Изменение 276
Emilie Turunen
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4в – 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 
срока, определен в параграф 5 (нов),
подлежат на обжалване съгласно 
разпоредбите на националното 
законодателство.

Or. en

Изменение 277
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако притежателят на Европейска 
професионална карта желае да 
предоставя услуги в други държави
членки, различни от първоначално 
информираните в съответствие с 
параграф 1 или желае да продължи да 
предоставя услуги след изтичането на 
двегодишния срок по параграф 1, той 
може да продължи да използва 
Европейската професионална карта по 
параграф 1. В такъв случай той попълва 
декларацията по член 7.

3. Ако притежателят на Европейска 
професионална карта желае да 
предоставя услуги в други държави
членки, различни от първоначално 
информираните в съответствие с 
параграф 1 или желае да продължи да 
предоставя услуги след изтичането на 
едногодишния срок по параграф 1, той 
може да продължи да използва 
Европейската професионална карта по 
параграф 1. В такъв случай той попълва 
декларацията по член 7.

Or. en

Изменение 278
Emma McClarkin
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4в – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската професионална карта е 
валидна, докато притежателят й запазва 
правото си да практикува в държавата
членка по произход на основата на 
документите и информацията, 
съдържащи се в досието в ИСВП.

Европейската професионална карта е 
валидна, докато притежателят ѝ запазва 
правото си да практикува в държавата 
членка по произход на основата на 
документите и информацията, 
съдържащи се в досието в ИСВП, или 
ако притежателят не получи забрана 
да практикува в някоя от държавите 
членки.

Or. en

Изменение 279
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4в – параграф 5 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След провеждане на предвидената по 
членове 57в (нов) и 58а (нов) 
консултация с професионалните 
организации и заинтересовани страни 
и като вземе предвид техните 
предложения и, ако е необходимо, 
пилотните проекти, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове, включвайки предложенията 
на този форум или форуми и на 
професионалните организации, 
относно подходящия срок за 
одобрение и удостоверяване на 
професионалната карта за 
съответната професия. Комисията 
оповестява публично тези срокове.
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Or. en

Изменение 280
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейска професионална карта за 
установяване и за временно 
предоставяне на услуги по член 7, 
параграф 4

Европейска професионална карта за 
установяване и за временно 
предоставяне на услуги по член 7, 
параграф 4 и за временно предоставяне 
на услуги от здравни специалисти, 
ползващи се с автоматично 
признаване по реда на глава III от 
дял III

Or. en

Обосновка

Host Member States should decide on the issuance of the EPC for establishment, for the 
temporary and occasional provision of services under Article 7(4) (regulated professions 
having public health or safety implications), and for the temporary and occasional provision 
of services by health professionals benefitting from automatic recognition under Title III 
Chapter III of the Directive 2005/36/EC.The sectoral health professions are key providers of 
health care and present a risk to public safety. When care goes wrong this not only impacts 
on the migrant patient, but on the host health care system.

Изменение 281
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След получаването на пълно 
заявление за издаване на Европейска 

1. След получаването на пълно 
заявление за издаване на Европейска 
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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.

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. de

Изменение 282
Frank Engel

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/EО 
Член 4г – 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. fr



AM\916300BG.doc 21/94 PE489.001v01-00

BG

Изменение 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – 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 едномесечен срок от получаване на 
пълното заявление 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 за това
заявителя.

Or. en

Изменение 284
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – 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 

1. След получаването на пълно 
заявление за издаване на Европейска 
професионална карта, компетентният 
орган на държавата членка по произход 
в срока, определен в член 4г, 
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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.

параграф 5 (нов), 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. en

Изменение 285
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 1a

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В случай че нито професията, 
нито образованието и обучението, 
които водят до придобиването на 
тази професия, не са регламентирани 
в приемащата държава членка, 
компетентният орган в тази 
държава членка проверява като 
минимум дали кандидатът е законово 
установен, както и автентичността 
и пълнотата на подадените 
документи, доколкото това е 
възможно.

Or. en

Изменение 286
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите по членове 16, 21 и 49а 
приемащата държава членка взема 
решение за удостоверяване на 
Европейската професионална карта по 
параграф 1 в едномесечен срок от 
получаването на Европейската 
професионална карта, изпратена от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. Това искане не 
удължава едномесечния срок.

2. В случаите по членове 16, 21 и 49а 
приемащата държава членка взема 
решение за удостоверяване на 
Европейската професионална карта по 
параграф 1 в осемседмичен срок от 
получаването на Европейската 
професионална карта, изпратена от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. Това искане не 
удължава осемседмичния срок.

Or. de

Изменение 287
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите по членове 16, 21 и 49а 
приемащата държава членка взема 
решение за удостоверяване на 
Европейската професионална карта по 
параграф 1 в едномесечен срок от 
получаването на Европейската 
професионална карта, изпратена от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. Това искане не
удължава едномесечния срок.

2. В случаите по членове 16, 21 и 49а 
приемащата държава членка взема 
решение за удостоверяване на 
Европейската професионална карта по 
параграф 1 в петседмичен срок от 
получаването на Европейската 
професионална карта, изпратена от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. Това искане 
удължава срока, но с не повече от три 
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седмици.

Or. de

Изменение 288
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4д – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите по членове 16, 21 и 49а 
приемащата държава членка взема 
решение за удостоверяване на 
Европейската професионална карта по 
параграф 1 в едномесечен срок от 
получаването на Европейската 
професионална карта, изпратена от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. Това искане не 
удължава едномесечния срок.

2. В случаите по членове 16, 21 и 49а 
приемащата държава членка взема 
решение за удостоверяване на 
Европейската професионална карта по 
параграф 1 в срока, определен в член 4г, 
параграф 5 (нов), от получаването на 
Европейската професионална карта, 
изпратена от държавата членка по 
произход. При основателни съмнения 
приемащата държава членка може да 
поиска допълнителна информация от 
държавата членка по произход. Това 
искане не удължава срока, определен в 
член 4г, параграф 5 (нов).

Or. en

Изменение 289
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите по членове 16, 21 и 49а 
приемащата държава членка взема 
решение за удостоверяване на 

2. Приемащата държава членка 
потвърждава на заявителя 
получаването на заявлението за 
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Европейската професионална карта по 
параграф 1 в едномесечен срок от 
получаването на Европейската 
професионална карта, изпратена от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. Това искане не 
удължава едномесечния срок. 

удостоверяване на Европейската 
професионална карта в петдневен 
срок. В случаите по членове 16, 21 и 49а 
приемащата държава членка взема 
решение за удостоверяване на 
Европейската професионална карта по 
параграф 1 в петседмичен срок от 
получаването на Европейската 
професионална карта, изпратена от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход.

Or. de

Изменение 290
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите по член 7, параграф 4 и 
член 14 приемащата държава членка 
взема решение дали да признае 
квалификациите на притежателя на 
картата или да му наложи 
компенсационни мерки в двумесечен 
срок от получаването на съобщението за
удостоверяване на Европейската 
професионална карта, изпратено от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. Това искане не 
удължава двумесечния срок.

3. В случаите по член 7, параграф 4 и 
член 14 приемащата държава членка 
взема решение дали да издаде 
Европейска професионална карта или 
да наложи на съответния специалист
компенсационни мерки в двумесечен 
срок от получаването на съобщението за 
готовност за издаване на Европейската 
професионална карта, изпратено от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. Това искане не 
удължава двумесечния срок.

Or. en
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Изменение 291
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите по член 7, параграф 4 и 
член 14 приемащата държава членка 
взема решение дали да признае 
квалификациите на притежателя на 
картата или да му наложи 
компенсационни мерки в двумесечен
срок от получаването на съобщението 
за удостоверяване на Европейската 
професионална карта, изпратено от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. Това искане не 
удължава двумесечния срок.

3. В случаите по член 7, параграф 4 и 
член 14 приемащата държава членка 
взема решение дали да признае 
квалификациите на притежателя на 
картата или да му наложи 
компенсационни мерки в 
дванадесетседмичен срок от 
получаването на Европейската 
професионална карта, изпратена от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. Това искане не 
удължава дванадесетседмичния срок.

Or. de

Изменение 292
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/EО
Член 4г – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите по член 7, параграф 4 и 
член 14 приемащата държава членка 
взема решение дали да признае 
квалификациите на притежателя на 
картата или да му наложи 
компенсационни мерки в двумесечен
срок от получаването на съобщението за 
удостоверяване на Европейската 

3. В случаите по член 7, параграф 4 и 
член 14 приемащата държава членка 
взема решение дали да признае 
квалификациите на притежателя на
картата или да му наложи 
компенсационни мерки в осемседмичен
срок от получаването на съобщението за 
удостоверяване на Европейската 
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професионална карта, изпратено от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. Това искане не 
удължава двумесечния срок.

професионална карта, изпратено от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. При наличие на 
причини от практичен, технически 
или организационен характер, това 
искане може да удължи споменатия 
по-горе осемседмичен период с две 
седмици, при условие че 
специалистът е надлежно 
информиран за това.

Or. fr

Изменение 293
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите по член 7, параграф 4 и 
член 14 приемащата държава членка 
взема решение дали да признае 
квалификациите на притежателя на 
картата или да му наложи 
компенсационни мерки в двумесечен
срок от получаването на съобщението за 
удостоверяване на Европейската 
професионална карта, изпратено от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. Това искане не
удължава двумесечния срок.

3. В случаите по член 7, параграф 4 и 
член 14 приемащата държава членка 
взема решение дали да признае 
квалификациите на притежателя на 
картата или да му наложи 
компенсационни мерки в осемседмичен
срок от получаването на съобщението за 
удостоверяване на Европейската 
професионална карта, изпратено от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. Това искане 
удължава срока, но с не повече от три 
седмици.

Or. de
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Изменение 294
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите по член 7, параграф 4 и 
член 14 приемащата държава членка 
взема решение дали да признае 
квалификациите на притежателя на 
картата или да му наложи 
компенсационни мерки в двумесечен
срок от получаването на съобщението за 
удостоверяване на Европейската 
професионална карта, изпратено от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. Това искане не 
удължава двумесечния срок.

3. В случаите по член 7, параграф 4 и 
член 14 приемащата държава членка 
взема решение дали да признае 
квалификациите на притежателя на 
картата или да му наложи 
компенсационни мерки в срока, 
определен в член 4г, параграф 5 (нов),
от получаването на съобщението за 
удостоверяване на Европейската 
професионална карта, изпратено от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. Това искане не 
удължава срока, определен в член 4г, 
параграф 5 (нов).

Or. en

Изменение 295
Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите по член 7, параграф 4 и 
член 14 приемащата държава членка 
взема решение дали да признае 
квалификациите на притежателя на 
картата или да му наложи 
компенсационни мерки в двумесечен

3. В случаите по член 7, параграф 4 и 
член 14 приемащата държава членка 
взема решение дали да признае 
квалификациите на притежателя на 
картата или да му наложи 
компенсационни мерки в осемседмичен
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срок от получаването на съобщението за 
удостоверяване на Европейската 
професионална карта, изпратено от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. Това искане не 
удължава двумесечния срок.

срок от получаването на съобщението за 
удостоверяване на Европейската 
професионална карта, изпратено от 
държавата членка по произход. При 
основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. По отношение на 
здравните професии това искане може 
да удължи с две седмици
осемседмичния срок. Приемащата 
държава членка дава отговор в 
едноседмичен срок.
(буква г))

Or. en

Обосновка

В първия етап от въвеждането на системата крайните срокове за разглеждане по 
отношение на здравните специалисти следва да се удължат, за да се провери дали 
системата функционира правилно. Държавата членка на произход следва да е 
задължена да отговори в кратки срокове на запитването на приемащата държава 
членка и осемседмичният срок следва да се удължи с две седмици в случай на 
основателни съмнения.

Изменение 296
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите по член 7, параграф 4 и 
член 14 приемащата държава членка 
взема решение дали да признае 
квалификациите на притежателя на 
картата или да му наложи 
компенсационни мерки в двумесечен
срок от получаването на съобщението за 
удостоверяване на Европейската 
професионална карта, изпратено от 
държавата членка по произход. При 

3. В случаите по член 7, параграф 4 и 
член 14 приемащата държава членка 
взема решение дали да признае 
квалификациите на притежателя на 
картата или да му наложи 
компенсационни мерки в осемседмичен
срок от получаването на съобщението за 
удостоверяване на Европейската 
професионална карта, изпратено от 
държавата членка по произход. При 
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основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход. Това искане не 
удължава двумесечния срок.

основателни съмнения приемащата 
държава членка може да поиска 
допълнителна информация от държавата 
членка по произход.

Or. de

Изменение 297
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато приемащата държава-
членка не вземе решение в сроковете 
по параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в 
едномесечен срок от получаването на 
Европейската професионална карта 
от държавата-членка по произход, 
Европейската професионална карта 
се смята за удостоверена от 
приемащата държава-членка и 
представлява признаване на 
професионалната квалификация за 
съответната регламентирана 
професия в приемащата държава-
членка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предложената разпоредба ще има непредвидими и мащабни последствия.

Изменение 298
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато приемащата държава 
членка не вземе решение в сроковете 
по параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в 
едномесечен срок от получаването на 
Европейската професионална карта 
от държавата членка по произход, 
Европейската професионална карта 
се смята за удостоверена от 
приемащата държава членка и 
представлява признаване на 
професионалната квалификация за 
съответната регламентирана 
професия в приемащата държава 
членка.

заличава се

Or. de

Обосновка

Премахване на презумпцията за разрешение от съображения за общата безопасност.

Изменение 299
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато приемащата държава-
членка не вземе решение в сроковете 
по параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в 
едномесечен срок от получаването на 
Европейската професионална карта 
от държавата-членка по произход, 

заличава се
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Европейската професионална карта 
се смята за удостоверена от 
приемащата държава-членка и 
представлява признаване на 
професионалната квалификация за 
съответната регламентирана 
професия в приемащата държава-
членка.

Or. en

Изменение 300
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато приемащата държава-
членка не вземе решение в сроковете 
по параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в 
едномесечен срок от получаването на 
Европейската професионална карта 
от държавата-членка по произход, 
Европейската професионална карта 
се смята за удостоверена от 
приемащата държава-членка и 
представлява признаване на 
професионалната квалификация за 
съответната регламентирана 
професия в приемащата държава-
членка.

заличава се

Or. en

Изменение 301
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
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Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато приемащата държава 
членка не вземе решение в сроковете 
по параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в 
едномесечен срок от получаването на 
Европейската професионална карта 
от държавата членка по произход, 
Европейската професионална карта 
се смята за удостоверена от 
приемащата държава членка и 
представлява признаване на 
професионалната квалификация за 
съответната регламентирана 
професия в приемащата държава 
членка.

заличава се

Or. fi

Обосновка

Едно „късно“ решение за признаване може да създаде рискове за клиентите, ползващи 
здравни услуги, и да засегне живота и здравето им.

Изменение 302
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г –параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато приемащата държава-
членка не вземе решение в сроковете 
по параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в 
едномесечен срок от получаването на 
Европейската професионална карта 
от държавата-членка по произход, 
Европейската професионална карта 

заличава се
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се смята за удостоверена от 
приемащата държава-членка и 
представлява признаване на 
професионалната квалификация за 
съответната регламентирана 
професия в приемащата държава 
членка.

Or. en

Обосновка

Виж член 4г, параграф 7.

Изменение 303
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато приемащата държава членка 
не вземе решение в сроковете по 
параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в 
едномесечен срок от получаването на 
Европейската професионална карта от 
държавата членка по произход, 
Европейската професионална карта се 
смята за удостоверена от приемащата 
държава членка и представлява 
признаване на професионалната 
квалификация за съответната 
регламентирана професия в приемащата 
държава членка.

5. Когато приемащата държава членка 
не вземе решение в сроковете по 
параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в 
едномесечен срок от получаването на 
Европейската професионална карта от 
държавата членка по произход, 
Европейската професионална карта се 
смята за временно удостоверена от 
приемащата държава членка и 
представлява признаване на 
професионалната квалификация за 
съответната регламентирана професия в 
приемащата държава членка.

Or. en

Изменение 304
Bernadette Vergnaud
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/EО
Член 4г – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато приемащата държава членка 
не вземе решение в сроковете по 
параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в 
едномесечен срок от получаването на 
Европейската професионална карта от 
държавата членка по произход, 
Европейската професионална карта се 
смята за удостоверена от приемащата 
държава членка и представлява 
признаване на професионалната 
квалификация за съответната 
регламентирана професия в приемащата 
държава членка.

5. Приемащата държава членка 
потвърждава на заявителя 
получаването на заявлението за 
удостоверяване на професионалната 
карта в срок от пет работни дни.
Когато приемащата държава членка не 
вземе решение в сроковете по 
параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в 
петседмичен срок от получаването на 
Европейската професионална карта от 
държавата членка по произход, 
Европейската професионална карта се 
смята за удостоверена от приемащата 
държава членка и представлява 
признаване на професионалната 
квалификация за съответната 
регламентирана професия в приемащата 
държава членка, като това мълчаливо 
признаване на квалификациите не 
води до автоматично признаване на 
правото за упражняване на 
професията.

Or. fr

Изменение 305
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато приемащата държава членка 
не вземе решение в сроковете по 
параграфи 2 и 3 или не поиска 

5. Приемащата държава членка 
потвърждава на заявителя 
получаването на заявлението за 
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допълнителна информация в 
едномесечен срок от получаването на 
Европейската професионална карта от 
държавата членка по произход, 
Европейската професионална карта се 
смята за удостоверена от приемащата 
държава членка и представлява 
признаване на професионалната 
квалификация за съответната 
регламентирана професия в приемащата 
държава членка.

удостоверяване на професионалната 
карта чрез ИСВП в петдневен срок.
Когато приемащата държава членка не
вземе решение в сроковете по 
параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в 
едномесечен срок от получаването на 
Европейската професионална карта от 
държавата членка по произход, 
Европейската професионална карта се 
смята за удостоверена от приемащата 
държава членка и представлява 
признаване на професионалната 
квалификация за съответната 
регламентирана професия в приемащата 
държава членка.

Or. en

Изменение 306
Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато приемащата държава членка 
не вземе решение в сроковете по 
параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в 
едномесечен срок от получаването на 
Европейската професионална карта от 
държавата членка по произход, 
Европейската професионална карта се 
смята за удостоверена от приемащата 
държава членка и представлява 
признаване на професионалната 
квалификация за съответната 
регламентирана професия в приемащата 
държава членка.

5. Приемащата държава членка 
потвърждава на заявителя 
получаването на заявлението за 
удостоверяването на 
професионалната карта в петдневен 
срок. Когато приемащата държава
членка не вземе решение в сроковете по 
параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в 
петседмичен срок от получаването на 
Европейската професионална карта от 
държавата членка по произход, 
Европейската професионална карта се 
смята за удостоверена от приемащата 
държава членка и представлява 
признаване на професионалната 
квалификация за съответната 



AM\916300BG.doc 37/94 PE489.001v01-00

BG

регламентирана професия в приемащата 
държава членка.

Or. en

Изменение 307
Olga Sehnalová

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато приемащата държава членка 
не вземе решение в сроковете по 
параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в 
едномесечен срок от получаването на 
Европейската професионална карта от 
държавата членка по произход, 
Европейската професионална карта 
се смята за удостоверена от 
приемащата държава членка и 
представлява признаване на 
професионалната квалификация за 
съответната регламентирана 
професия в приемащата държава 
членка.

5. Приемащата държава членка 
потвърждава на заявителя
получаването на заявлението за 
удостоверяване на Европейската 
професионална карта в петдневен срок.

Or. cs

Обосновка

Компетентният орган на приемащата държава членка е задължен да поддържа 
връзка със заявителя докато трае процедурата по признаване, като информира 
заявителя както при признаването, така и ако е необходимо, при временното спиране 
на процедурата и изискване на допълнителна информация.

Изменение 308
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато приемащата държава членка 
не вземе решение в сроковете по 
параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в 
едномесечен срок от получаването на 
Европейската професионална карта от 
държавата членка по произход, 
Европейската професионална карта се 
смята за удостоверена от приемащата 
държава членка и представлява 
признаване на професионалната 
квалификация за съответната 
регламентирана професия в приемащата 
държава членка.

5. Когато приемащата държава членка 
не вземе решение в сроковете по 
параграфи 2 и 3 след получаването на 
Европейската професионална карта от 
държавата членка по произход, 
Европейската професионална карта се 
смята за удостоверена от приемащата 
държава членка и представлява 
признаване на професионалната 
квалификация за съответната 
регламентирана професия в приемащата 
държава членка. Ако приемащата 
държава членка изисква 
допълнително информация, това води 
до удължаване на срока, който обаче 
не може да бъде по-дълъг от четири 
седмици.

Or. de

Изменение 309
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО 
Член 4г – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато приемащата държава членка 
не вземе решение в сроковете по 
параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в 
едномесечен срок от получаването на 
Европейската професионална карта от 
държавата членка по произход, 
Европейската професионална карта се 
смята за удостоверена от приемащата 

5. Когато приемащата държава членка 
не вземе решение в сроковете по 
параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в разумен
срок от получаването на Европейската 
професионална карта от държавата 
членка по произход, Европейската 
професионална карта се смята за 
удостоверена от приемащата държава 
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държава членка и представлява 
признаване на професионалната 
квалификация за съответната 
регламентирана професия в приемащата 
държава членка.

членка за срок, не по-голям от два 
месеца, и представлява признаване на 
професионалната квалификация за 
съответната регламентирана професия в 
приемащата държава членка.

Or. it

Изменение 310
Franz Obermayr

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато приемащата държава членка 
не вземе решение в сроковете по 
параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в 
едномесечен срок от получаването на 
Европейската професионална карта от 
държавата членка по произход, 
Европейската професионална карта се 
смята за удостоверена от приемащата 
държава членка и представлява 
признаване на професионалната 
квалификация за съответната 
регламентирана професия в приемащата 
държава членка.

5. Когато приемащата държава членка 
не вземе решение в сроковете или не
поиска допълнителна информация в 
тримесечен срок от получаването на 
Европейската професионална карта от 
държавата членка по произход, 
Европейската професионална карта се 
смята за удостоверена от приемащата 
държава членка и представлява 
признаване на професионалната 
квалификация за съответната 
регламентирана професия в приемащата 
държава членка. Въпреки това 
Директива 98/5/ЕО относно 
улесняване на постоянното 
упражняване на адвокатската 
професия и Директива 77/249/ЕИО 
относно улесняване на ефективното 
упражняване от адвокатите на 
свободата на предоставяне на услуги 
следва да се прилагат с предимство 
пред тази разпоредба.

Or. en
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Изменение 311
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 5 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Разпоредбите на член 4г, 
параграф 5, първо изречение не се 
прилагат към професии, които имат 
отношение към безопасността на 
пациента.

Or. de

Изменение 312
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 7а

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Ако дадена професия или обучение, 
водещо до придобиване на професия, 
не са регламентирани в държавата 
членка по произход, компетентният 
орган на тази държава членка 
проверява, доколкото това е 
възможно, дали заявителят е законно 
регистрирано юридическо лице и дали 
представените документи са 
автентични и пълни.

Or. fi

Изменение 313
Emilie Turunen
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г –параграф 8 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат по причини 
от първостепенен обществен интерес 
да прилагат разпоредбите на 
настоящия член по отношение на 
временното предоставяне на услуги за 
професиите извън обхвата на член 7, 
параграф 4. Тази мярка следва да е 
обоснована, пропорционална и 
недискриминационна. Държавите 
членки следва да уведомяват 
Комисията за всички решения, а тя 
от своя страна ги оповестява 
публично.

Or. en

Изменение 314
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4д – 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 
съответствие с настоящата директива. 
Актуализациите включват заличаването 

1. Без да се засяга презумпцията за 
невинност 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 съответствие с 
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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.

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.

Or. en

Изменение 315
Emilie Turunen

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

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, включително решения, 
взети в съответствие с член 56а,
които е вероятно да имат отражение 
върху упражняването на дейност от 
притежателя на Европейската 
професионална карта в 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.

Or. en
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Изменение 316
Mikael Gustafsson

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

1. Компетентните органи на държавата 
членка по произход и на приемащата 
държава членка своевременно 
актуализират съответното досие в 
ИСВП с данни, въз основа на предишно 
решение на съд или компетентен 
орган, с което се забранява на даден 
специалист да упражнява
професионална си дейност, 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 съответствие с 
настоящата директива. Актуализациите 
включват заличаването на информация 
само доколкото това е необходимо за 
предприемане на съответно действие 
от получаващия орган или когато 
забраната вече не е в сила. 
Съответните компетентни органи 
уведомяват за актуализациите 
притежателя на Европейската 
професионална карта и компетентните 
органи, които имат отношение към 
съответното досие в ИСВП.

Or. en

Изменение 317
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
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Директива 2005/36/ЕО
Член 4д – параграф 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Съдържанието на 
актуализацията следва да се ограничи 
до: а) факта дали специалистът има 
забрана за упражняване на 
професионалната си дейност; б) дали 
забраната е условна или окончателна; 
в) за какъв период важи забраната; г) 
идентичността на компетентния 
орган, издаващ решението.

Or. en

Изменение 318
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4д – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Достъпът до информацията в досието 
в ИСВП, се ограничава до 
компетентните органи на държавата 
членка по произход и на приемащата 
държава членка и притежателя на 
Европейската професионална карта в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета**.

2. Достъпът до информацията в досието 
в ИСВП, се ограничава до 
компетентните органи на държавата 
членка по произход и на приемащата 
държава членка в съответствие с 
разпоредбите на Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета**.

Or. de

Обосновка

Информационната система на вътрешния пазар представлява инструмент за 
комуникация между службите. Трети страни, като например подателят на 
заявлението, не следва да получават достъп до нея. Виж становището на 
Европейския надзорен орган по защита на данните.



AM\916300BG.doc 45/94 PE489.001v01-00

BG

Изменение 319
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията, съдържаща се в 
Европейската професионална карта, се 
ограничава до информацията, 
необходима за потвърждаване на 
правото на нейния притежател да 
упражнява професията, за която картата 
е издадена, по-специално име, фамилно 
име, дата и място на раждане, професия, 
приложим режим, съответни 
компетентни органи, номер на картата, 
характеристики за сигурност и данни на 
валиден документ за самоличност.

4. Информацията, съдържаща се в 
Европейската професионална карта, се 
ограничава до информацията, 
необходима за потвърждаване на 
правото на нейния притежател да 
упражнява професията, за която картата 
е издадена, по-специално име, фамилно 
име, дата и място на раждане, професия, 
удостоверение за образование 
(съгласно член 49а от настоящата 
директива), удостоверение за трудов 
стаж, приложим режим, съответни 
компетентни органи, номер на картата, 
характеристики за сигурност и данни на 
валиден документ за самоличност.

Or. de

Изменение 320
Constance Le Grip

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията, съдържаща се в 
Европейската професионална карта, се 
ограничава до информацията, 
необходима за потвърждаване на 
правото на нейния притежател да 
упражнява професията, за която картата 

4. Информацията, съдържаща се в 
Европейската професионална карта, се 
ограничава до информацията, 
необходима за потвърждаване на 
професионалната компетентност и
правото на нейния притежател да 
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е издадена, по-специално име, фамилно 
име, дата и място на раждане, професия, 
приложим режим, съответни 
компетентни органи, номер на картата, 
характеристики за сигурност и данни на 
валиден документ за самоличност.

упражнява професията, за която картата 
е издадена, по-специално име, фамилно 
име, дата и място на раждане, 
професионални звания, приложим 
режим, съответни компетентни органи, 
номер на картата, характеристики за 
сигурност и данни на валиден документ 
за самоличност. 

Or. en

Обосновка

Европейската професионална карта трябва да съдържа подходяща и необходима на 
(потенциалните) ѝ ползватели информация по отношение на нейния притежател. 
Поради това е важно тя да бъде по-описателна в тази връзка.

Изменение 321
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/EО
Член 4д – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията, съдържаща се в 
Европейската професионална карта, се 
ограничава до информацията, 
необходима за потвърждаване на 
правото на нейния притежател да 
упражнява професията, за която картата 
е издадена, по-специално име, фамилно 
име, дата и място на раждане, професия, 
приложим режим, съответни 
компетентни органи, номер на картата, 
характеристики за сигурност и данни на 
валиден документ за самоличност.

4. Информацията, съдържаща се в 
Европейската професионална карта, се 
ограничава до информацията, 
необходима за потвърждаване на 
правото на нейния притежател да 
упражнява професията, за която картата 
е издадена, по-специално име, фамилно 
име, дата и място на раждане, професия, 
квалификации, приложим режим, 
съответни компетентни органи, номер 
на картата, характеристики за сигурност 
и данни на валиден документ за 
самоличност.

Or. fr
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Изменение 322
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Or. en

Изменение 323
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4д – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
работодателите, клиентите, пациентите 
и останалите заинтересовани страни 
могат да проверяват автентичността и 
валидността на представяната им от 
притежателя Й Европейска 
професионална карта, без да се засягат 
разпоредбите в параграфи 2 и 3.

Приемащите държави членки могат 
да гарантират, че работодателите, 
клиентите, пациентите и останалите 
заинтересовани страни могат да 
проверяват автентичността и 
валидността на представяната им от 
притежателя ѝ Европейска 
професионална карта, без да се засягат 
разпоредбите в параграфи 2 и 3.

Or. en
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Изменение 324
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4д – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема актове за 
изпълнение, които уточняват условията 
за достъп до досието в ИСВП, 
техническите средства и процедурите за 
проверка по първа алинея. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултация по член 58.

Комисията приема актове за 
изпълнение, които уточняват условията 
за достъп до досието в ИСВП, 
техническите средства и процедурите за 
проверка по първа алинея. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по
разглеждане по член 58.

Or. de

Изменение 325
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4 – параграф 7 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема актове за 
изпълнение, които уточняват условията 
за достъп до досието в ИСВП, 
техническите средства и процедурите за 
проверка по първа алинея. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултация по член 58.

Комисията приема актове за 
изпълнение, които уточняват условията 
за достъп до досието в ИСВП, 
техническите средства и процедурите за 
проверка по първа алинея. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане по член 58.

Or. en
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Изменение 326
Mikael Gustafsson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4е заличава се

Or. en

Изменение 327
Mikael Gustafsson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Частичен достъп заличава се

Or. en

Изменение 328
Mikael Gustafsson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на 
приемащата държава-членка 
предоставя частичен достъп до 
професионална дейност на нейна 
територия, когато са изпълнени 
следните условия:

заличава се
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а) 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;
б) професионалната дейност може 
обективно да бъде отделена от други 
дейности в обхвата на 
регламентираната професия в 
приемащата държава членка.
За целите на буква б) дадена дейност 
се смята, че може да бъде отделена, 
ако се упражнява като 
самостоятелна дейност в 
държавата-членка по произход.

Or. en

Изменение 329
Constance Le Grip

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на приемащата 
държава членка предоставя частичен 
достъп до професионална дейност на 
нейна територия, когато са изпълнени 
следните условия:

1. Компетентният орган на приемащата 
държава членка предоставя частичен 
достъп според конкретния случай до 
професионална дейност на нейна 
територия, когато са изпълнени 
следните условия:
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Or. en

Обосновка

Частичният достъп следва да се предоставя на компетентния орган само според 
конкретния случай. Това означава, че всяка молба следва да се разглежда отделно.

Изменение 330
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на приемащата 
държава членка предоставя частичен 
достъп до професионална дейност на 
нейна територия, когато са изпълнени 
следните условия:

1. Когато компетентният орган на 
приемащата държава членка предоставя 
частичен достъп до професионална 
дейност на нейна територия, трябва да 
бъдат изпълнени следните условия:

Or. el

Обосновка

От съображения за обществено здраве и обществена безопасност, както и поради 
други съображения, от държавите членки се изисква да проверяват за кои професии 
могат да разрешават частичен достъп.

Изменение 331
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/EО
Член 4е – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на приемащата 
държава членка предоставя частичен 
достъп до професионална дейност на 
нейна територия, когато са изпълнени 

1. След консултация с 
представителните заинтересовани 
страни компетентният орган на 
приемащата държава членка предоставя 
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следните условия: частичен достъп до професионална 
дейност на нейна територия, когато са 
изпълнени следните условия:

Or. fr

Изменение 332
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

заличава се

Or. en

Изменение 333
Olga Sehnalová

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

аа) специалистът е напълно 
квалифициран да упражнява в 
държавата членка по произход 
професионалната дейност, за която 
може да се предостави частичен 
достъп в приемащата държава 
членка;

Or. en

Обосновка

Друго условие, според което приемащата държава членка следва да предостави 
частичен достъп.

Изменение 334
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) специалистът е внесъл заявление 
за пълен достъп до професия, 
регламентирана в приемащата 
държава членка;

Or. en

Изменение 335
Emma McClarkin

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

аа) специалистът е напълно 
квалифициран да упражнява в 
държавата членка по произход 
професионалната дейност, за която 
може да се предостави частичен 
достъп в приемащата държава 
членка;

Or. en

Изменение 336
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/EО
Член 4е – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) специалистът е напълно 
квалифициран да упражнява в 
държавата членка по произход 
професионалната дейност, за която 
може да бъде предоставен частичен 
достъп в приемащата държава 
членка;

Or. fr

Изменение 337
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 1 – буква б а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) предоставянето на частичен 



AM\916300BG.doc 55/94 PE489.001v01-00

BG

достъп за професионална дейност, 
свързана с общественото здраве, 
безопасността или здравното 
наблюдение, не влошава качеството 
на услугата, предоставяна в 
приемащата държава членка, в 
сравнение с възприетите там 
стандарти.

Or. fr

Изменение 338
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) професионалната дейност може 
обективно да бъде отделена от други 
дейности в обхвата на 
регламентираната професия в 
приемащата държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 339
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) професионалната дейност може 
обективно да бъде отделена от други 
дейности в обхвата на 
регламентираната професия в 
приемащата държава членка.

заличава се
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Or. de

Обосновка

Тази разпоредба би довела до това държавата членка по произход да може да решава 
относно отделянето на професии в приемащата държава членка. Това противоречи 
на целта на решението на Съда на ЕС. Това решение не е имало за цел създаването на 
изцяло нови професионални профили. Правната сигурност също не би била укрепена, 
би се създала значителна правна несигурност най-вече за потребителите.

Изменение 340
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква б) дадена дейност 
се смята, че може да бъде отделена, 
ако се упражнява като 
самостоятелна дейност в държавата 
членка по произход.

заличава се

Or. de

Обосновка

Тази разпоредба би довела до това държавата членка по произход да може да решава 
относно отделянето на професии в приемащата държава членка. Това противоречи 
на целта на решението на Съда на ЕС. Това решение не е имало за цел създаването на 
изцяло нови професионални профили. Правната сигурност също не би била укрепена, 
би се създала значителна правна несигурност най-вече за потребителите. 

Изменение 341
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 1 – буква б) – изречение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква б) дадена дейност 
се смята, че може да бъде отделена, 
ако се упражнява като 
самостоятелна дейност в държавата 
членка по произход.

заличава се

Or. de

Изменение 342
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква б) дадена дейност 
се смята, че може да бъде отделена, 
ако се упражнява като 
самостоятелна дейност в 
държавата-членка по произход.

заличава се

Or. en

Изменение 343
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква б) дадена дейност се 
смята, че може да бъде отделена, ако се 
упражнява като самостоятелна дейност 
в държавата членка по произход.

За целите на буква б) дадена дейност се 
смята, че може да бъде отделена от 
органите на приемащата държава 
членка, ако, наред с другото, се 
упражнява като самостоятелна дейност 
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в държавата членка по произход.

Or. en

Обосновка

В Дело C-330/03 на Съда на ЕС (Collegio), по-специално основание 37, Съдът приема 
по-балансирано и не толкова категорично тълкуване по отношение на преценката от 
страна на органите в приемащите държави членки.

Изменение 344
Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква б) дадена дейност се 
смята, че може да бъде отделена, ако се 
упражнява като самостоятелна дейност 
в държавата членка по произход.

За целите на буква б) дадена дейност се 
смята, че може да бъде отделена, ако се 
упражнява като самостоятелна дейност 
в държавата членка по произход на 
съответния заявител.

Or. en

Обосновка

Частичен достъп до професия може да се предостави на специалист, ако професията 
съществува в държавата членка по произход на заявителя (без виртуални дейности). 
Настоящото изменение не променя значението на текста, а следва да поясни това 
условие.

Изменение 345
Emilie Turunen

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

За целите на буква б) дадена дейност 
се смята, че може да бъде отделена, 
ако се упражнява като самостоятелна 
дейност в държавата членка по 
произход.

В общата оценка дали дадена дейност 
може да се отдели, приемащата 
държава членка следва, наред с 
другото, да вземе предвид 
възможността професионалната 
дейност да се упражнява като 
самостоятелна дейност в държавата 
членка по произход.

Or. en

Изменение 346
Mikael Gustafsson

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.

заличава се

Or. en

Изменение 347
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 2
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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, имащи преимуществено 
юридическо действие, свързано с 
обществения интерес, ако осигурява 
постигането на поставената цел и не 
надхвърля необходимото.

Or. en

Изменение 348
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – 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, например общественото здраве 
или доброто правораздаване, ако 
осигурява постигането на поставената 
цел и не надхвърля строго 
необходимото.

Or. en

Обосновка

Според решенията на Съда на Европейския съюз „доброто правораздаване“ може да 
представлява „съображение от по-висш обществен интерес“. Тъй като нотариусите 
и адвокатите допринасят в значителна степен за доброто правораздаване,
държавите членки следва да могат да отказват частичен достъп до посочените по-
горе професии.

Изменение 349
Heide Rühle



AM\916300BG.doc 61/94 PE489.001v01-00

BG

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – 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. Частичният достъп не 
се прилага към лица, упражняващи 
медицинските професии, уредени в 
членове 24, 25, 34, 35 и 44, 
включително случаите съгласно 
член 10, буква б).

Or. de

Изменение 350
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – 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. Държавите членки могат да 
откажат да прилагат принципа за
частичен достъп за определени 
професии, ако отказът бъде мотивиран 
със съображения от по-висш обществен 
интерес, например здравеопазване и 
обществена безопасност, ако 
осигурява постигането на поставената 
цел и не надхвърля строго 
необходимото.

Or. en
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Изменение 351
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – 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. Държавите членки могат да 
разрешат частичния достъп за 
определени професии, освен ако 
отказът е мотивиран със съображения от 
по-висш обществен интерес, ако 
осигурява постигането на поставената 
цел и не надхвърля строго 
необходимото.

Or. de

Обосновка

Правната сигурност в приемащата държава членка има предимство. Същевременно 
държавите членки и професионалните сдружения са насърчени поради недостига на 
специалисти в целия ЕС, който през следващите години със сигурност ще продължава 
да се засилва, да разработват концепции как предоставянето на частичен достъп да 
бъде възможно по по-добър и прост начин.

Изменение 352
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Относно Директива 2005/36
Член 4е – 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, например общественото здраве, 
ако осигурява постигането на 
поставената цел и не надхвърля строго 
необходимото. Частичен достъп няма 
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да се дава за професии, предоставящи 
здравно обслужване или свързани по 
друг начин с общественото здраве.

Or. en

Обосновка

Частичен достъп следва да не се дава за медицинските професии, поради 
съображения за безопасността на пациента.

Изменение 353
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – 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, например общественото здраве, 
безопасност, сигурност или, ако е 
целесъобразно, нуждата от 
познаването на културното и 
екологичното наследство на 
държавата членка.

Or. it

Обосновка

Частичният достъп е несъвместим с професии, за които практикуващите ги имат 
нужда от подходящи знания за културното и екологичното наследство на дадена 
държава членка, за да извършват професионалните си задължения, задоволявайки 
съответния стандарт, и да изпълнят изискванията на клиентите/потребителите. 

Изменение 354
Sirpa Pietikäinen
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – 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 няма да се дава за 
професии, предоставящи здравно 
обслужване или по друг начин 
свързани с общественото благо.

Or. en

Изменение 355
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – 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. en

Изменение 356
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 2
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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 от държавата членка, ако 
отказът бъде мотивиран със 
съображения от по-висш обществен 
интерес, ако осигурява постигането на 
поставената цел и не надхвърля строго 
необходимото.

Or. en

Изменение 357
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/EО
Член 4е – 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. fr

Изменение 358
Constance Le Grip

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Частичен достъп може да бъде 2. Частичен достъп може да бъде 
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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.

отказан, ако отказът бъде мотивиран със 
съображения от по-висш обществен 
интерес, съгласно посоченото в член 3, 
параграф 1, буква н) (нова), ако 
осигурява постигането на поставената 
цел и не надхвърля строго 
необходимото.

Or. en

Обосновка

Концепцията за „съображение, имащо преимуществено юридическо действие, 
свързано с обществения интерес“ е добре познат принцип, в който е включено 
общественото здраве, както и широк кръг от други аспекти. Подробно обяснение на 
обхвата на понятието за „преимуществен обществен интерес“ е добавено в 
съображенията. Поради това и съгласно поисканото от Европейския парламент в 
неговото решение от ноември 2011 г., разпоредбата ще даде правна основа на 
държавите членки за отказ на частичен достъп до професия от съображения 
относно общественото здраве.

Изменение 359
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – 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 не може да бъде
даден на здравни специалисти, които 
се ползват от автоматично 
признаване, съгласно посоченото в 
приложение V. Освен това частичен 
достъп може да бъде отказан, ако 
отказът е мотивиран със съображение, 
имащо преимуществено юридическо 
действие, свързано с обществения 
интерес. Тези мерки следва да са 
обосновани и пропорционални.

Or. en
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Изменение 360
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – 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 бива отказван за 
медицинските професии, които имат 
отношение към безопасността на 
пациента. 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. de

Обосновка

Поради съображения за безопасността на пациента, частичният достъп не се 
прилага за медицинските професии. Към обучението за медицинските професии, 
които подлежат на автоматично признаване, и без това действат минимални 
задължителни изисквания, установени от настоящата директива. Частичният 
достъп до тези професии противоречи на смисъла на автоматичното признаване.

Изменение 361
Phil Prendergast

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

2. Частичен достъп не се дава на 
професии, предоставящи здравно 
обслужване или свързани по друг 
начин с общественото здраве.
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надхвърля строго необходимото.

Or. en

Изменение 362
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – 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. Държавите членки могат да 
откажат да прилагат принципа за
частичен достъп за определени 
професии, ако са в състояние да 
мотивират отказа със съображения от 
по-висш обществен интерес и ако той
осигурява постигането на поставената 
цел и не надхвърля строго 
необходимото. Подобна мярка обаче не 
трябва да възпрепятства 
възможността даден компетентен 
орган да предоставя частичен достъп 
за професионална дейност при сходни 
специфични обстоятелства, като 
разглежда поотделно всеки конкретен 
случай.

Or. fr

Изменение 363
Pablo Arias Echeverría

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Частичен достъп може да бъде 2. Частичен достъп може да бъде 
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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.

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. Компетентният орган 
обосновава надлежно отказа след 
консултация с държавата по 
произход на заявителя за частично 
признаване на професионална 
квалификация.

Or. es

Изменение 364
Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията трябва да бъде 
предварително уведомявана за всяко 
решение за отказ, взето въз основа на 
параграф 2 от настоящия член.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че Комисията ще бъде информирана относно решенията за 
отказ на частичен достъп и съображенията за това, за да може тя да осигури 
пълното прилагане на тази разпоредба.

Изменение 365
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 2б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Частичен достъп не може да се 
предостави никога за професии, които 
се ползват от автоматично 
признаване по реда на глави III и IIIа 
от дял III.

Or. en

Обосновка

Professions which benefit from automatic recognition on the basis of coordination of 
minimum training conditions (doctors, nurses, midwives, pharmacists, dental practitioners, 
veterinary surgeons, etc.) or common training principles should not be open to partial access. 
Indeed, one of the reasoning behind partial access is to answer to the lack of transparency on 
the scope of and the justifications for about 800 categories of regulated profession in the 
Union. However, a profession which benefit at the EU level of an automatic recognition is by 
definition not a profession which could be regarded as overregulated.

Изменение 366
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Заявленията за установяване в 
приемащата държава-членка се 
разглеждат в съответствие с 
разпоредбите на глави І и ІV от дял 
ІІІ при установяване в приемащата 
държава-членка.

заличава се

Or. en

Изменение 367
Emilie Turunen
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Заявленията за временно 
предоставяне на услуги в приемащата 
държава-членка при професионални 
дейности, които имат отношение 
към общественото здраве и 
безопасност, се разглеждат в 
съответствие с разпоредбите на дял 
ІІ.

заличава се

Or. en

Изменение 368
Mikael Gustafsson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Заявленията за временно 
предоставяне на услуги в приемащата 
държава-членка при професионални 
дейности, които имат отношение 
към общественото здраве и 
безопасност, се разглеждат в 
съответствие с разпоредбите на дял 
ІІ.

заличава се

Or. en

Изменение 369
Franz Obermayr

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Заявленията за временно 
предоставяне на услуги в приемащата 
държава членка при професионални 
дейности, които имат отношение към 
общественото здраве и безопасност, се 
разглеждат в съответствие с 
разпоредбите на дял ІІ.

4. Заявленията за временно 
предоставяне на услуги в приемащата 
държава членка при професионални 
дейности, които имат отношение към 
общественото здраве и безопасност или 
касаят доброто правораздаване, се 
разглеждат в съответствие с 
разпоредбите на дял ІІ.

Or. en

Изменение 370
Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. При прилагане на параграфи 3 и 4 
от настоящия член, частичен достъп 
никога не може да бъде поискан от 
кандидата директно и винаги трябва 
да бъде следствие от отказ на пълно 
признаване на квалификацията.

Or. en

Обосновка

Частичният достъп следва да се предоставя от компетентния орган само в краен 
случай. Това означава, че следва да не бъде възможно да се кандидатства директно за 
частичен достъп до професия.

Изменение 371
Mikael Gustafsson
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез дерогация от шестата алинея 
на член 7, параграф 4 и член 52, 
параграф 1 професионалната дейност 
се упражнява под наименованието на 
професията в държавата-членка по 
произход, след като бъде предоставен 
частичен достъп.

заличава се

Or. en

Изменение 372
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Стажовете се отличават от 
частичния достъп и поради това 
разпоредбите на член 4 не се прилагат 
за тях.

Or. en

Изменение 373
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Когато доставчикът на услуги се 
премести, ако е упражнявал тази 
професия в една или няколко държави 
членки не по-малко от две години през 
последните 10 години, предшестващи 
предоставянето на услугите, когато 
професията не е регламентирана в 
държавата членка на установяване. 

б) Когато доставчикът на услуги се 
премести, ако е упражнявал тази 
професия в една или няколко други
държави членки, различни от 
държавата членка, в която ще се 
предоставя услугата, не по-малко от 
две години през последните 10 години, 
предшестващи предоставянето на 
услугите, когато професията не е 
регламентирана в държавата членка на 
установяване.

Or. de

Изменение 374
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Когато доставчикът на услуги се 
премести, ако е упражнявал тази 
професия в една или няколко държави 
членки не по-малко от две години през 
последните 10 години, предшестващи 
предоставянето на услугите, когато 
професията не е регламентирана в 
държавата членка на установяване.

б) Когато доставчикът на услуги се 
премести, ако е упражнявал тази 
професия в една или няколко други
държави членки, различни от 
държавата членка, в която ще се 
предоставя услугата, не по-малко от 
две години през последните 10 години, 
предшестващи предоставянето на 
услугите, когато професията не е 
регламентирана в държавата членка на 
установяване.

Or. de

Изменение 375
Bernadette Vergnaud
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а)
Директива 2005/36/EО
Член 5 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Когато доставчикът на услуги се 
премести, ако е упражнявал тази 
професия в една или няколко държави 
членки не по-малко от две години през 
последните 10 години, предшестващи 
предоставянето на услугите, когато 
професията не е регламентирана в 
държавата членка на установяване.

б) Когато доставчикът на услуги се 
премести, ако е упражнявал тази 
професия като основна или сезонна 
дейност в една или няколко държави 
членки не по-малко от две години през 
последните 10 години, предшестващи 
предоставянето на услугите, когато 
професията не е регламентирана в 
държавата членка на установяване.

Or. fr

Изменение 376
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 6 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква бa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) професията или образованието и 
обучението, които водят до 
придобиването на професията, са 
регламентирани;

а) професията или образованието и 
обучението, които водят до 
придобиването на професията, са 
регламентирани в приемащата 
държава членка;

Or. sv

Обосновка

Изясняване на смисъла.

Изменение 377
Christel Schaldemose
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Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 6 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доставчикът на услуги придружава 
потребителя на услугите при условие 
че обичайното местожителство на 
потребителя на услугите е в 
държавата членка на установяване на 
доставчика на услугите и професията 
не е включена в списъка по член 7, 
параграф 4.

заличава се

Or. en

Изменение 378
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а)
Директива 2005/36/EО
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доставчикът на услуги придружава 
потребителя на услугите при условие 
че обичайното местожителство на 
потребителя на услугите е в 
държавата членка на установяване на 
доставчика на услугите и професията 
не е включена в списъка по член 7, 
параграф 4.

заличава се

Or. fr

Изменение 379
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а)
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Директива 2005/36/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доставчикът на услуги придружава 
потребителя на услугите при условие че 
обичайното местожителство на 
потребителя на услугите е в държавата 
членка на установяване на доставчика 
на услугите и професията не е включена 
в списъка по член 7, параграф 4.

б) доставчикът на услуги придружава 
потребителя на услугите при условие че 
обичайното местожителство на 
потребителя на услугите е в държавата 
членка на установяване на доставчика 
на услугите, услугата не е 
предназначена нито пряко, нито 
косвено за потребители в държавата 
на предоставянето на услугата и 
професията не е включена в списъка по 
член 7, параграф 4.

Or. de

Изменение 380
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доставчикът на услуги придружава 
потребителя на услугите при условие че 
обичайното местожителство на 
потребителя на услугите е в 
държавата членка на установяване на 
доставчика на услугите и професията 
не е включена в списъка по член 7, 
параграф 4.

б) доставчикът на услуги придружава 
потребителя на услугите при условие че 
доставчикът на услуги предоставя 
своята услуга на територията на 
приемащата държава членка 
изключително на този потребител на 
услуги и професията не е включена в 
списъка по член 7, параграф 4.

Or. de

Обосновка

Предвиденото в предложението на Комисията изключение не следва да се ограничава 
до това обичайното местожителство на потребителя на услуги и на доставчика на 
услуги да е в една и съща държавата членка на установяване. По-специално в 
граничните региони могат да се смесят туристически групи с различни 
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националности или туристическият оператор по практически причини да наеме 
екскурзовод, който не живее в същата държава членка като членовете на групата.

Изменение 381
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доставчикът на услуги придружава 
потребителя на услугите при условие 
че обичайното местожителство на 
потребителя на услугите е в 
държавата членка на установяване на 
доставчика на услугите и професията 
не е включена в списъка по член 7, 
параграф 4. 

б) при условие че услугата не е 
предназначена нито пряко, нито 
косвено за потребители в държавата 
на предоставянето на услугата и 
професията не е включена в списъка по 
член 7, параграф 4.

Or. de

Изменение 382
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 6 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО 
Член 5 – параграф 1 – алинея 2 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доставчикът на услуги придружава 
потребителя на услугите при условие че 
обичайното местожителство на 
потребителя на услугите е в държавата 
членка на установяване на доставчика 
на услугите и професията не е включена 
в списъка по член 7, параграф 4.

б) доставчикът на услуги придружава 
потребителя на услугите при условие че 
обичайното местожителство на 
потребителя на услугите е в държавата 
членка на установяване на доставчика 
на услугите и професията не е включена 
в списъка по член 7, параграф 4, с 
изключение на случаи на предлагане 
на услуги от туристически 
екскурзоводи.
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Or. it

Обосновка

Съществуващата формулировка не може да бъде приложена към професията на 
туристическия екскурзовод, тъй като няма начин да се гарантира, че присъстват 
само жители на държавата на установяване на доставчика на услугата.

Изменение 383
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а) (нова)
Директива 2005/36/EО
Член 5 – параграф 1 – алинея 3 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки обаче имат 
възможност да запазят условието, 
което изисква упражняване на 
професията, по отношение на някои 
професии, свързана с общественото 
здраве или безопасността, ако могат 
да мотивират тези разпоредби със 
съображения от по-висш обществен 
интерес. Държавите членки 
изпращат на Комисията списъка със 
засегнатите професии най-късно на 
(добавя се датата на влизане в сила на 
директивата), а след това на всеки 
две години. 

Or. fr

Изменение 384
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а а) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 5 – параграф 2 – точка 2 – буква а а) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Параграф 2, втора алинея се 
заменя със следното:
Временният и непостоянен характер 
на предоставянето на услуги се 
оценява за всеки отделен случай, 
особено по отношение на неговата 
продължителност, честота, 
редовност и последователност. 
Доставчикът на услуги не може да 
предлага временни и случайни услуги в 
приемащата държава, които 
надхвърлят в дадена година една 
четвърт от средния за годината обем 
услуги, предоставяни от членове на 
професионалната гилдия, установени 
в приемащата държава.

Or. it

Обосновка

Обемът на предоставяните временни и случайни услуги следва да се изразява като 
процент от средното годишно равнище на услуги, предоставяни от членовете на 
същата професионална гилдия в приемащата държава.

Изменение 385
Sandra Kalniete

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 5 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Добавя се следният параграф 4: заличава се
„4. При нотариусите — изготвянето 
на официални документи и другите 
удостоверителни дейности, които 
изискват печата на приемащата 
държава членка, се изключват от 
предоставяните услуги.“
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Or. en

Изменение 386
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При нотариусите — изготвянето на 
официални документи и другите 
удостоверителни дейности, които 
изискват печата на приемащата 
държава членка, се изключват от 
предоставяните услуги.

4. При нотариусите — изготвянето на 
официални документи и другите 
удостоверителни дейности или други 
съдебни функции, се изключват от 
предоставяните услуги.

Or. en

Обосновка

Използването на печата на дадена държава членка е ограничено само до нейната 
територия и не може да надхвърли тези граници въз основа на свободата на 
предоставяне на услуги. Като се има предвид, че въпросът за създаването на 
официални документи и тяхното взаимно признаване трябва да се регулира въз основа 
на член 81 от ДФЕС, ограничението за нотариусите попада в обхвата на решенията 
на Съда на Европейския съюз. „Други удостоверителни дейности“ включва 
дейностите по легализация и съдебните функции, които се извършват от името на 
съдебната администрация на дадена държава членка.

Изменение 387
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) добавя се следният параграф 4: заличава се
„4. При нотариусите — изготвянето 
на официални документи и другите 
удостоверителни дейности, които 
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изискват печата на приемащата 
държава членка, се изключват от 
предоставяните услуги.“

Or. fr

Изменение 388
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7a (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Във връзка с първото предоставяне 
на услуги, в случаите на 
регламентирани професии със 
съображения, имащи 
преимуществено юридическо 
действие, свързано с обществения 
интерес, които не се ползват от 
автоматично признаване по реда на 
глава ІІІ от дял ІІІ, компетентният 
орган на приемащата държава членка 
може да провери професионалните 
квалификации на доставчика на 
услуги преди първото предоставяне на 
услуги. Такава предварителна 
проверка се допуска само когато тя се 
извършва с цел предотвратяване на 
сериозно увреждане на здравето или 
безопасността на потребителя на 
услугите, доставчика на услугите или 
обществото като цяло, причинено от 
липса на професионална 
квалификация на доставчика на 
услуги, като проверката не може да 
надхвърля необходимото за постигане 
на целта.

Or. en
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Изменение 389
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а) – подточка i)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за професии в сектора на сигурността 
и в сектора на здравеопазването —
удостоверение за липса на временно или 
окончателно лишаване от правото да се 
упражнява професията и удостоверение 
за чисто съдебно минало, когато 
държавата членка изисква такова от 
собствените си граждани;

д) за професии в сектора на сигурността,
здравеопазването или за професии, 
включващи ежедневна работа с деца и 
младежи — удостоверение за липса на 
временно или окончателно лишаване от 
правото да се упражнява професията и 
удостоверение за чисто съдебно минало, 
когато държавата членка изисква такова 
от собствените си граждани;

Or. en

Изменение 390
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) при удостоверенията за 
професионални квалификации по член 
21, параграф 1 и при удостоверенията за 
придобити права по членове 23, 26, 27, 
30, 33, 33а, 37, 39 и 43 — удостоверение 
за достатъчно владеене на езика на 
приемащата държава членка“.

е) за професии, свързани с 
безопасността на пациентите, при 
удостоверенията за професионални 
квалификации по член 21, параграф 1 и 
при удостоверенията за придобити 
права по членове 23, 26, 27, 30, 33, 33а, 
37, 39 и 43 — удостоверение за 
достатъчно владеене на официалния 
език или на един от официалните 
езици на приемащата държава членка“.

Or. en
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Изменение 391
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) при удостоверенията за 
професионални квалификации по член 
21, параграф 1 и при удостоверенията за 
придобити права по членове 23, 26, 27, 
30, 33, 33а, 37, 39 и 43 — удостоверение 
за достатъчно владеене на езика на 
приемащата държава членка“.

е) при удостоверенията за 
професионални квалификации по 
член 21, параграф 1 и при 
удостоверенията за придобити права по 
членове 23, 26, 27, 30, 33, 33а, 37, 39 и 
43 — удостоверение за достатъчно 
владеене на езика, на който 
специалистът ще упражнява своята 
професия и който следва да е един от 
официалните езици на приемащата 
държава членка“.

Or. en

Изменение 392
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във връзка с първото предоставяне на 
услуги, в случаите на регламентирани 
професии, имащи отношение към
общественото здраве или 
безопасност, които не се ползват от 
автоматично признаване по реда на 
глава ІІ или ІІІ от дял ІІІ, 
компетентният орган на приемащата 
държава членка може да провери 
професионалните квалификации на 
доставчика на услуги преди първото 
предоставяне на услуги. Такава 

Във връзка с първото предоставяне на 
услуги, в случаите на регламентирани 
професии със съображения, имащи
преимуществено юридическо 
действие, свързано с обществения 
интерес, които не се ползват от 
автоматично признаване по реда на 
глава ІІІ от дял ІІІ, компетентният орган 
на приемащата държава членка може да 
провери професионалните 
квалификации на доставчика на услуги 
преди първото предоставяне на услуги. 
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предварителна проверка се допуска 
само когато тя се извършва с цел 
предотвратяване на сериозно увреждане 
на здравето или безопасността на 
потребителя на услугите, причинено от 
липса на професионална квалификация 
на доставчика на услуги, като 
проверката не може да надхвърля 
необходимото за постигане на целта.

Такава предварителна проверка се 
допуска само когато тя се извършва с 
цел предотвратяване на сериозно 
увреждане на здравето или 
безопасността на потребителя на 
услугите, доставчика на услугите или 
обществото като цяло, причинено от 
липса на професионална квалификация 
на доставчика на услуги, като 
проверката не може да надхвърля 
необходимото за постигане на целта.

Or. en

Изменение 393
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във връзка с първото предоставяне на 
услуги, в случаите на регламентирани 
професии, имащи отношение към 
общественото здраве или безопасност, 
които не се ползват от автоматично 
признаване по реда на глава ІІ или ІІІ от 
дял ІІІ, компетентният орган на 
приемащата държава членка може да 
провери професионалните 
квалификации на доставчика на услуги 
преди първото предоставяне на услуги. 
Такава предварителна проверка се 
допуска само когато тя се извършва с 
цел предотвратяване на сериозно 
увреждане на здравето или 
безопасността на потребителя на 
услугите, причинено от липса на 
професионална квалификация на 
доставчика на услуги, като проверката 
не може да надхвърля необходимото за 
постигане на целта.

Във връзка с първото предоставяне на 
услуги, в случаите на регламентирани 
професии, имащи отношение към 
общественото здраве или безопасност, 
които не се ползват от автоматично 
признаване по реда на глава ІІ или ІІІ от 
дял ІІІ, компетентният орган на 
приемащата държава членка може да 
провери професионалните 
квалификации на доставчика на услуги 
преди първото предоставяне на услуги. 
Такава предварителна проверка се 
допуска само когато тя се извършва с 
цел предотвратяване на сериозно 
увреждане на нечие здраве или 
безопасност, причинено от липса на 
професионална квалификация на 
доставчика на услуги, като проверката 
не може да надхвърля необходимото за 
постигане на целта.



PE489.001v01-00 86/94 AM\916300BG.doc

BG

Or. sv

Обосновка

Доближаване до съображенията на Комисията.

Изменение 394
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във връзка с първото предоставяне на 
услуги, в случаите на регламентирани 
професии, имащи отношение към 
общественото здраве или 
безопасност, които не се ползват от 
автоматично признаване по реда на 
глава ІІ или ІІІ от дял ІІІ, 
компетентният орган на приемащата 
държава членка може да провери 
професионалните квалификации на 
доставчика на услуги преди първото 
предоставяне на услуги. Такава 
предварителна проверка се допуска 
само когато тя се извършва с цел 
предотвратяване на сериозно увреждане 
на здравето или безопасността на 
потребителя на услугите, причинено от 
липса на професионална квалификация 
на доставчика на услуги, като 
проверката не може да надхвърля 
необходимото за постигане на целта.

Във връзка с първото предоставяне на 
услуги, в случаите на регламентирани 
професии със съображения, имащи
преимуществено юридическо 
действие, свързано с обществения 
интерес, които не се ползват от 
автоматично признаване по реда на 
глава ІІІ от дял ІІІ, компетентният орган 
на приемащата държава членка може да 
провери професионалните 
квалификации на доставчика на услуги 
преди първото предоставяне на услуги. 
Такава предварителна проверка се 
допуска само когато тя се извършва с 
цел предотвратяване на сериозно 
увреждане на здравето или 
безопасността на потребителя на 
услугите, доставчика на услугите или 
обществото като цяло, причинено от 
липса на професионална квалификация 
на доставчика на услуги, като 
проверката не може да надхвърля 
необходимото за постигане на целта.

Or. en

Изменение 395
Mikael Gustafsson
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във връзка с първото предоставяне на 
услуги, в случаите на регламентирани 
професии, имащи отношение към 
общественото здраве или безопасност, 
които не се ползват от автоматично 
признаване по реда на глава ІІ или ІІІ от 
дял ІІІ, компетентният орган на 
приемащата държава членка може да
провери професионалните 
квалификации на доставчика на услуги 
преди първото предоставяне на услуги. 
Такава предварителна проверка се 
допуска само когато тя се извършва с 
цел предотвратяване на сериозно 
увреждане на здравето или 
безопасността на потребителя на 
услугите, причинено от липса на 
професионална квалификация на 
доставчика на услуги, като 
проверката не може да надхвърля 
необходимото за постигане на целта.

Във връзка с първото предоставяне на 
услуги, в случаите на регламентирани 
професии, имащи отношение към 
общественото здраве или безопасност, 
които не се ползват от автоматично 
признаване по реда на глава ІІ или ІІІ от 
дял ІІІ, компетентният орган на 
приемащата държава членка проверява
професионалните квалификации на 
доставчика на услуги преди първото 
предоставяне на услуги.

Or. en

Изменение 396
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 4 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки уведомяват 
Комисията за списъка от професии, 
за които е необходима предварителна 
проверка на квалификациите, за да се 

заличава се
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предотврати сериозно увреждане на 
здравето или безопасността на 
потребителя на услугите съгласно 
разпоредбите на националното 
законодателство и подзаконовите 
нормативни актове. Държавите 
членки надлежно обосновават пред 
Комисията включването на всяка от 
професиите в списъка.

Or. de

Изменение 397
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки уведомяват 
Комисията за списъка от професии, за 
които е необходима предварителна 
проверка на квалификациите, за да се 
предотврати сериозно увреждане на 
здравето и безопасността на 
потребителя на услугите съгласно 
разпоредбите на националното 
законодателство и подзаконовите 
нормативни актове. Държавите членки 
надлежно обосновават пред Комисията 
включването на всяка от професиите в 
списъка.

Държавите членки уведомяват 
Комисията за списъка от професии, за 
които е необходима предварителна 
проверка на квалификациите, за да се 
предотврати сериозно увреждане на 
обществения интерес съгласно 
разпоредбите на националното 
законодателство и подзаконовите 
нормативни актове. Държавите членки 
надлежно обосновават пред Комисията 
включването на всяка от професиите в 
списъка.

Or. en

Изменение 398
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в)
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Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки уведомяват 
Комисията за списъка от професии, за 
които е необходима предварителна 
проверка на квалификациите, за да се 
предотврати сериозно увреждане на 
здравето и безопасността на 
потребителя на услугите съгласно 
разпоредбите на националното 
законодателство и подзаконовите 
нормативни актове. Държавите членки 
надлежно обосновават пред Комисията 
включването на всяка от професиите в 
списъка.

Държавите членки уведомяват 
Комисията за списъка от професии, за 
които е необходима предварителна 
проверка на квалификациите, за да се 
предотврати сериозно увреждане на 
здравето и безопасността на 
потребителя на услугите, на 
доставчика на услугите или на 
обществото като цяло съгласно 
разпоредбите на националното 
законодателство и подзаконовите 
нормативни актове. Държавите членки 
надлежно обосновават пред Комисията 
включването на всяка от професиите в 
списъка.

Or. en

Изменение 399
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е налице съществено 
несъответствие между професионалните 
квалификации на доставчика на услуги 
и обучението, изисквано в приемащата 
държава членка, до степен 
несъответствието да е в ущърб на 
общественото здраве или безопасност и 
не може да бъде компенсирано с 
професионален стаж или учене през 
целия живот от доставчика на услуги, 
приемащата държава членка предоставя 
на доставчика на услуги възможност да 
докаже, по-специално чрез изпит за 

Когато е налице съществено 
несъответствие между професионалните 
квалификации на доставчика на услуги 
и обучението, изисквано в приемащата 
държава членка, до степен 
несъответствието да е в ущърб на 
общественото здраве или безопасност и 
не може да бъде компенсирано с 
професионален стаж или учене през 
целия живот от доставчика на услуги, 
приемащата държава членка предоставя 
на доставчика на услуги възможност да 
докаже, по-специално чрез изпит за 
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правоспособност, че е придобил 
липсващите му знания или 
компетентност. Във всички случаи 
предоставянето на услуги трябва да 
може да започне в срок от един месец от 
вземането на решение в съответствие с 
третата алинея.

правоспособност или период на 
адаптация, че е придобил липсващите 
му знания или компетентност. Във 
всички случаи предоставянето на услуги 
трябва да може да започне в срок от 
един месец от вземането на решение в 
съответствие с третата алинея.

Or. en

Обосновка

Както периодът на адаптация, така и изпитът следва да са дадени като 
възможност за здравните специалисти. Така най-сигурно те ще придобият 
липсващите умения чрез практическо обучение.

Изменение 400
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е налице съществено 
несъответствие между професионалните 
квалификации на доставчика на услуги 
и обучението, изисквано в приемащата 
държава членка, до степен 
несъответствието да е в ущърб на 
общественото здраве или 
безопасност и не може да бъде 
компенсирано с професионален стаж 
или учене през целия живот от 
доставчика на услуги, приемащата
държава членка предоставя на 
доставчика на услуги възможност да 
докаже, по-специално чрез изпит за 
правоспособност, че е придобил 
липсващите му знания или 
компетентност. Във всички случаи 
предоставянето на услуги трябва да 
може да започне в срок от един месец от 
вземането на решение в съответствие с 

Когато е налице съществено 
несъответствие между професионалните 
квалификации на доставчика на услуги 
и обучението, изисквано в приемащата 
държава членка, до степен 
несъответствието да е в ущърб на 
обществения интерес и не може да 
бъде компенсирано с професионален 
стаж или учене през целия живот от 
доставчика на услуги, приемащата 
държава членка предоставя на 
доставчика на услуги възможност да 
докаже, по-специално чрез изпит за 
правоспособност, че е придобил 
липсващите му знания или 
компетентност. Във всички случаи 
предоставянето на услуги трябва да 
може да започне в срок от един месец от 
вземането на решение в съответствие с 
третата алинея.
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третата алинея.

Or. en

Изменение 401
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 4 – четвърта алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е налице съществено 
несъответствие между професионалните 
квалификации на доставчика на услуги 
и обучението, изисквано в приемащата 
държава членка, до степен 
несъответствието да е в ущърб на 
общественото здраве или безопасност и 
не може да бъде компенсирано с 
професионален стаж или учене през 
целия живот от доставчика на услуги, 
приемащата държава членка предоставя 
на доставчика на услуги възможност да 
докаже, по-специално чрез изпит за 
правоспособност, че е придобил 
липсващите му знания или 
компетентност. Във всички случаи 
предоставянето на услуги трябва да 
може да започне в срок от един месец от 
вземането на решение в съответствие с 
третата алинея.

Когато е налице съществено 
несъответствие между професионалните 
квалификации на доставчика на услуги 
и обучението, изисквано в приемащата 
държава членка, до степен 
несъответствието да е в ущърб на 
общественото здраве или безопасност и 
не може да бъде компенсирано с 
професионален стаж от доставчика на 
услуги, приемащата държава членка 
предоставя на доставчика на услуги 
възможност да докаже, по-специално 
чрез изпит за правоспособност, че е 
придобил липсващите му знания или 
компетентност. Във всички случаи 
предоставянето на услуги трябва да 
може да започне в срок от един месец от 
вземането на решение в съответствие с 
третата алинея.

Or. de

Изменение 402
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Когато е налице съществено 
несъответствие между професионалните 
квалификации на доставчика на услуги 
и обучението, изисквано в приемащата 
държава членка, до степен 
несъответствието да е в ущърб на 
общественото здраве или безопасност и 
не може да бъде компенсирано с 
професионален стаж или учене през 
целия живот от доставчика на 
услуги, приемащата държава членка 
предоставя на доставчика на услуги 
възможност да докаже, по-специално 
чрез изпит за правоспособност, че е 
придобил липсващите му знания или 
компетентност. Във всички случаи 
предоставянето на услуги трябва да 
може да започне в срок от един месец от 
вземането на решение в съответствие с 
третата алинея.

Когато е налице съществено 
несъответствие между професионалните 
квалификации на доставчика на услуги 
и обучението, изисквано в приемащата 
държава членка, до степен 
несъответствието да е в ущърб на 
общественото здраве или безопасност 
или да е свързано с познаването от 
страна на доставчика на услуги на 
културното и екологичното 
наследство на държавата членка, 
когато то е от значение, приемащата 
държава членка предоставя на 
доставчика на услуги възможност да 
докаже, по-специално чрез изпит за 
правоспособност, че е придобил 
липсващите му знания или 
компетентност. Във всички случаи 
предоставянето на услуги трябва да 
може да започне в срок от един месец от 
вземането на решение в съответствие с 
третата алинея.

Or. it

Обосновка

Държавата членка не следва да трябва да изисква доказателство, че даден доставчик 
на услуги има необходимите познания и умения да изпълнява професия единствено в 
случай на разлики между квалификациите, които имат потенциално вредни последици 
върху здравето и безопасността.  Държавата членка следва също да има възможност 
да изисква доказателство, че познанията на доставчика на услуги за нейното 
културно и екологично наследство са подходящи за извършването на въпросната 
професия.

Изменение 403
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Когато е налице съществено 
несъответствие между професионалните 
квалификации на доставчика на услуги 
и обучението, изисквано в приемащата 
държава членка, до степен 
несъответствието да е в ущърб на 
общественото здраве или безопасност и 
не може да бъде компенсирано с 
професионален стаж или учене през 
целия живот от доставчика на услуги, 
приемащата държава членка предоставя 
на доставчика на услуги възможност да 
докаже, по-специално чрез изпит за 
правоспособност, че е придобил 
липсващите му знания или 
компетентност. Във всички случаи 
предоставянето на услуги трябва да 
може да започне в срок от един месец от 
вземането на решение в съответствие с 
третата алинея.

Когато е налице съществено 
несъответствие между професионалните 
квалификации на доставчика на услуги 
и обучението, изисквано в приемащата 
държава членка, до степен 
несъответствието да е в ущърб на 
общественото здраве или безопасност, 
да засяга правата на потребителите 
или да е несъвместимо с 
първостепенните изисквания на 
обществения интерес и не може да 
бъде компенсирано с професионален 
стаж или учене през целия живот от 
доставчика на услуги, приемащата 
държава членка предоставя на 
доставчика на услуги възможност да 
докаже, по-специално чрез изпит за 
правоспособност, че е придобил 
липсващите му знания или 
компетентност. Във всички случаи 
предоставянето на услуги трябва да 
може да започне в срок от един месец от 
вземането на решение в съответствие с 
третата алинея.

Or. it

Изменение 404
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е налице съществено 
несъответствие между професионалните 
квалификации на доставчика на услуги 
и обучението, изисквано в приемащата 
държава членка, до степен 
несъответствието да е в ущърб на 

Когато е налице съществено 
несъответствие между професионалните 
квалификации на доставчика на услуги 
и обучението, изисквано в приемащата 
държава членка, до степен 
несъответствието да е в ущърб на 
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общественото здраве или безопасност и 
не може да бъде компенсирано с 
професионален стаж или учене през 
целия живот от доставчика на услуги, 
приемащата държава членка предоставя 
на доставчика на услуги възможност да 
докаже, по-специално чрез изпит за 
правоспособност, че е придобил 
липсващите му знания или 
компетентност. Във всички случаи 
предоставянето на услуги трябва да 
може да започне в срок от един месец от 
вземането на решение в съответствие с 
третата алинея.

общественото здраве или безопасност и 
не може да бъде компенсирано с 
професионален стаж или учене през 
целия живот от доставчика на услуги, 
сертифициран от компетентните 
органи, приемащата държава членка 
предоставя на доставчика на услуги 
възможност да докаже, по-специално 
чрез изпит за правоспособност, че е 
придобил липсващите му знания или 
компетентност. Във всички случаи 
предоставянето на услуги трябва да 
може да започне в срок от един месец от 
вземането на решение в съответствие с 
третата алинея.

Or. el

Обосновка

Изясняване на незадължителния характер на установяването на професионална 
идентичност.

Изменение 405
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 4 – пета алинея

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. de


