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Изменение 559
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а, за да конкретизира:

4. Комисията е оправомощена, след 
консултация с професионални 
организации съгласно предвиденото в 
член 58а (нов) и като включи техните 
предложения, да приема делегирани 
актове в съответствие с член 58а, за да 
конкретизира:

Or. en

Изменение 560
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия член „обща 
рамка на обучението“ означава общ 
набор от знания, умения и компетенции, 
необходими за упражняването на 
определена професия. За целите на 
достъпа до професията и нейното 
упражняване държавите членки 
предоставят на удостоверенията за 
квалификациите, придобити в тази 
рамка, същия статут на своята 
територия, какъвто имат 
удостоверенията за професионални 
квалификации, издавани от самите тях, 
при условие че тази рамка отговаря на 
критериите по параграф 2. Тези 
критерии са съобразени със 

1. За целите на настоящия член „обща 
рамка на обучението“ означава общ 
набор от знания, умения и компетенции, 
необходими за упражняването на 
определена професия.
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спецификациите по параграф 3.

Може да се създаде обща рамка на 
обучението на територията на 
държава членка при определените в 
настоящия член условия и начин.
За целите на достъпа до професията и 
нейното упражняване държавите членки 
предоставят на удостоверенията за 
квалификациите, придобити в тази 
рамка, същия статут на своята 
територия, какъвто имат 
удостоверенията за професионални 
квалификации, издавани от самите тях, 
при условие че тази рамка отговаря на 
критериите по параграф 2. Тези 
критерии са съобразени със 
спецификациите по параграф 3.

Or. en

Изменение 561
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия член „обща 
рамка на обучението“ означава общ 
набор от знания, умения и компетенции, 
необходими за упражняването на 
определена професия. За целите на 
достъпа до професията и нейното 
упражняване държавите членки 
предоставят на удостоверенията за 
квалификациите, придобити в тази 
рамка, същия статут на своята 
територия, какъвто имат
удостоверенията за професионални 
квалификации, издавани от самите тях, 
при условие че тази рамка отговаря на 
критериите по параграф 2. Тези 

1. За целите на настоящия член „обща 
рамка на обучението“ означава общ 
набор от знания, умения и компетенции, 
необходими за упражняването на 
определена професия. Изискванията 
могат да включват определен брой 
кредити по ЕСТНК (Европейската 
система за трансфер и натрупване на 
кредити), но само кредитите по 
ЕСТНК не могат да формира 
критериите. За целите на достъпа до 
професията и нейното упражняване 
държавите членки предоставят на 
удостоверенията за квалификациите, 
придобити в тази рамка, същия статут 
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критерии са съобразени със 
спецификациите по параграф 3.

на своята територия, какъвто имат 
удостоверенията за професионални 
квалификации, издавани от самите тях, 
при условие че тази рамка отговаря на 
критериите по параграф 2. Тези 
критерии са съобразени със 
спецификациите по параграф 3.

Or. en

Изменение 562
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия член „обща 
рамка на обучението“ означава общ 
набор от знания, умения и компетенции, 
необходими за упражняването на 
определена професия. За целите на 
достъпа до професията и нейното 
упражняване държавите членки 
предоставят на удостоверенията за 
квалификациите, придобити в тази 
рамка, същия статут на своята 
територия, какъвто имат 
удостоверенията за професионални 
квалификации, издавани от самите тях, 
при условие че тази рамка отговаря на 
критериите по параграф 2. Тези 
критерии са съобразени със 
спецификациите по параграф 3.

1. За целите на настоящия член „обща 
рамка на обучението“ означава общ 
набор от знания, умения и компетенции, 
необходими за упражняването на 
определена професия или 
следдипломна специалност по дадена 
професия, регламентирана в 
съответствие с глава III, дял III. За 
целите на достъпа до професията или 
специалността и нейното упражняване 
държавите членки предоставят на 
удостоверенията за квалификациите, 
придобити в тази рамка, същия статут 
на своята територия, какъвто имат 
удостоверенията за професионални 
квалификации, издавани от самите тях, 
при условие че тази рамка отговаря на 
критериите по параграф 2. Тези 
критерии са съобразени със 
спецификациите по параграф 3.

Or. en
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Изменение 563
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 49а – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Разпоредбите на параграф 1 не се 
прилагат за професиите: лекари, 
медицински сестри с общ профил, 
лекари по дентална медицина, 
ветеринарни лекари, акушерки, 
фармацевти и архитекти, които се 
основават на фундаменталния 
принцип на автоматично признаване 
на удостоверения за професионални 
квалификации въз основа на 
координирани минимални 
квалификационни изисквания.

Or. en

Обосновка

Директивата не трябва да въвежда трети режим за признаване в допълнение към 
автоматичното признаване и общите системи. Това би породило объркване за 
специалистите и компетентните органи. Следва изрично да се посочи, че общите 
рамки на обучението не се прилагат за която и да било секторна професия.

Изменение 564
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 49a – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията проверява 
предложения и проекти на 
професионалните сдружения и 
държавите членки с оглед на 
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тяхната съвместимост с 
критериите по член 2 и призовава 
всички държави членки да проучат 
възможните последици от 
въвеждането на обща рамка на 
обучение и в кои учебни заведения 
може да бъде приложена подобна 
рамка на обучение. При това 
държавите членки проверяват по-
специално дали и доколко подобна 
рамка на обучение може да бъде 
приложена в рамките на общото 
образование в университет или висше 
училище, но също и в рамките на 
професионалното обучение.

Or. de

Обосновка

Укрепване на комбинираните системи на обучение с обща и професионална 
подготовка.

Изменение 565
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49а – параграф 2 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съответната професия е вече 
регламентирана в най-малко една 
трета от всички държави членки;

б) съответната професия е вече 
регламентирана в най-малко 
половината от всички държави членки;

Or. en

Изменение 566
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
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Директива 2005/36/ЕО
Член 49а – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съответната професия е вече 
регламентирана в най-малко една 
трета от всички държави членки;

б) съответната професия е вече 
регламентирана в най-малко 
половината от всички държави членки;

Or. de

Изменение 567
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49а – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съответната професия е вече 
регламентирана в най-малко една трета 
от всички държави членки;

б) съответната професия е вече 
регламентирана в най-малко една трета 
от всички държави членки или две 
трети от държавите членки са 
съгласни с разпоредбите на член 49а, 
параграф 2;

Or. en

Изменение 568
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36
Член 49а – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) общият набор от знания, умения и 
компетенции съчетава знанията, 
уменията и компетенциите, определени 
в системите за образование и обучение, 

в) общият набор от знания, умения и 
компетенции съчетава знанията, 
уменията и компетенциите, определени 
в системите за образование и обучение, 
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приложими в най-малко една трета от 
всички държави членки;

приложими в най-малко една четвърт
от всички държави членки;

Or. en

Обосновка

Критериите за създаване на обща рамка на обучението следва да бъдат по-гъвкави, за 
да се насърчи използването им по отношение на професиите.

Изменение 569
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis, 
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49а – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) общият набор от знания, умения и 
компетенции съчетава знанията, 
уменията и компетенциите, определени 
в системите за образование и обучение, 
приложими в най-малко една трета от 
всички държави членки;

в) общият набор от знания, умения и 
компетенции съчетава знанията, 
уменията и компетенциите, определени 
в системите за образование и обучение, 
приложими в най-малко една трета от 
всички държави членки; при това няма
значение дали съответните знания, 
умения и компетенции се придобиват 
в рамките на общо образование в 
университет или висше училище или 
в рамките на професионално обучение 
в държавите членки;

Or. de

Обосновка

Укрепване на комбинираните системи на обучение с обща и професионална 
подготовка.

Изменение 570
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49а – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) общият набор от знания, умения и 
компетенции съчетава знанията, 
уменията и компетенциите, определени
в системите за образование и обучение, 
приложими в най-малко една трета от 
всички държави членки;

в) общият набор от знания, умения и 
компетенции съчетава знанията, 
уменията и компетенциите, определени 
в системите за образование и обучение, 
приложими в най-малко една трета от 
всички държави членки; ако 
въпросната професия вече е уредена в 
дадена държава членка чрез система 
на комбинирано образование по 
смисъла на член 3, параграф 1, 
буква ла), общата рамка на обучение 
следва да предвиди образование по 
комбинирана система при спазване на 
съществуващите стандарти;

Or. de

Изменение 571
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49а – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) знанията, уменията и компетенциите 
за тази обща рамка на обучението се 
отнасят до нивата на Европейската 
квалификационна рамка, определени в 
приложение ІІ към Препоръката на 
Европейския парламент и на Съвета за 
утвърждаване на Европейска 
квалификационна рамка за учене през 
целия живот*;

г) знанията, уменията и компетенциите 
за тази обща рамка на обучението 
могат да се отнасят до нивата на 
Европейската квалификационна рамка, 
определени в приложение ІІ към 
Препоръката на Европейския парламент 
и на Съвета за утвърждаване на 
Европейска квалификационна рамка за 
учене през целия живот*;

Or. en
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Изменение 572
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49a – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) знанията, уменията и компетенциите 
за тази обща рамка на обучението се 
отнасят до нивата на Европейската 
квалификационна рамка, определени в 
приложение ІІ към Препоръката на 
Европейския парламент и на Съвета 
за утвърждаване на Европейска 
квалификационна рамка за учене през 
целия живот*;

г) знанията, уменията и компетенциите 
за тази обща рамка на обучението се 
отнасят до квалификационните нива, 
отбелязани в член 11 от настоящата 
директива(*);

Or. de

Изменение 573
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49а – параграф 2 – буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) знанията, уменията и компетенциите 
за тази обща рамка на обучението се 
отнасят до нивата на Европейската 
квалификационна рамка, определени в 
приложение ІІ към Препоръката на 
Европейския парламент и на Съвета 
за утвърждаване на Европейска 
квалификационна рамка за учене през 
целия живот*;

г) знанията, уменията и компетенциите 
за тази обща рамка на обучението се 
отнасят до нивата на член 11 от 
настоящата директива;

Or. en
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Обосновка

Директивата вече съдържа добре работеща и диференцирана система за оценка на 
квалификациите, посочена в член 11. Европейската квалификационна рамка не 
функционира във всички държави — членки на ЕС, и не е била транспонирана съгласно 
едни и същи стандарти във всички държави — членки на ЕС. Член 11 от директивата 
е приет на практика и предпочитан от компетентните органи, които го прилагат 
(Проучване на GHK, 2011 г.).

Изменение 574
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49а – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) знанията, уменията и компетенциите 
за тази обща рамка на обучението се 
отнасят до нивата на Европейската 
квалификационна рамка, определени в 
приложение ІІ към Препоръката на 
Европейския парламент и на Съвета 
за утвърждаване на Европейска 
квалификационна рамка за учене през 
целия живот*;

г) знанията, уменията и компетенциите 
за тази обща рамка на обучението се 
отнасят до нивата на член 11 от 
настоящата директива. Член 11 не се 
прилага за професиите, регулирани 
съгласно приложение V, точка 1.

Or. en

Изменение 575
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49a – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съответната професия не е нито 
обхваната от друга обща рамка на 
обучението, нито вече регламентирана в 

д) съответната професия не е нито 
обхваната от друга обща рамка на 
обучението, нито вече регламентирана в 
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съответствие с дял ІІІ, глава ІІІ; съответствие с дял ІІІ, глава II, дял III, 
глава ІІІ или в случаите по член 10, 
буква б);

Or. de

Изменение 576
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49а – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съответната професия не е нито 
обхваната от друга обща рамка на 
обучението, нито вече регламентирана в 
съответствие с дял ІІІ, глава ІІІ;

д) професията или следдипломната 
специалност по дадена професия, 
регламентирана в съответствие с 
глава III, дял III, не е нито обхваната от 
друга обща рамка на обучението, нито 
вече регламентирана в съответствие с 
дял ІІІ, глава ІІІ или член 10, точка б), 
нито вече призната като 
специалност в рамките на 
приложение V;

Or. en

Изменение 577
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/EО
Член 49а – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съответната професия не е нито
обхваната от друга обща рамка на 
обучението, нито вече 
регламентирана в съответствие с 
дял ІІІ, глава ІІІ;

д) съответната професия не е обхваната 
от друга обща рамка на обучението;
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Or. fr

Изменение 578
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36
Член 49а – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) общата рамка на обучението е 
изготвена чрез прозрачен надлежен 
процес, включително с участието на
заинтересовани страни от държавите 
членки, в които професията не е 
регламентирана;

е) общата рамка на обучението е 
изготвена чрез прозрачен надлежен 
процес, включително, когато е 
приложимо, в сътрудничество със
заинтересовани страни от държавите 
членки, в които професията не е 
регламентирана;

Or. en

Обосновка

Някои професии могат да бъдат регулирани във всички или в по-голямата част от 
държавите членки. Тази разпоредба не следва да бъде недостатъчно гъвкава за 
такива професии.

Изменение 579
Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49а – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) общата рамка на обучението е 
изготвена чрез прозрачен надлежен 
процес, включително с участието на
заинтересовани страни от държавите 
членки, в които професията не е 
регламентирана;

е) общата рамка на обучението е 
изготвена чрез прозрачен надлежен 
процес, което означава, че 
инициативите в тази връзка следва да 
се публикуват и извършват в тясно 
сътрудничество с професионални 
организации и други представителни
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заинтересовани страни, включително
от държавите членки, в които 
професията не е регламентирана;

Or. en

Обосновка

Консултацията със съответните представителни заинтересовани страни е от 
съществено значение.

Изменение 580
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49a – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) общата рамка на обучението допуска 
граждани на всяка държава членка до 
придобиване на квалификации в тази 
рамка, без да е налице изискване за 
членство в професионална организация 
или регистрация в такава организация.

ж) общата рамка на обучението допуска 
граждани на всяка държава членка до 
придобиване на квалификации в тази 
рамка, без преди това да е налице 
изискване за членство в професионална 
организация или регистрация в такава 
организация.

Or. de

Изменение 581
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/EО
Член 49a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а за конкретизиране на общия набор 

3. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а за конкретизиране на минималния 
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от знания, умения и компетенции, както 
и на квалификациите в общата рамка 
на обучението.

общ набор от знания, умения и 
компетенции, както и на 
квалификациите във всяка конкретна 
обща рамка на обучението.

Or. en

Изменение 582
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 58а за конкретизиране на общия 
набор от знания, умения и компетенции, 
както и на квалификациите в общата 
рамка на обучението.

3. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 58а за конкретизиране на общия 
набор от знания, умения и компетенции, 
както и на квалификациите в общата 
рамка на обучението. По отношение на 
тяхното детайлно описание те не 
надвишават минималните 
изисквания съгласно дял ІІІ, глава ІІІ.

Or. de

Изменение 583
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/EО
Член 49а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а за конкретизиране на общия набор 
от знания, умения и компетенции, както 
и на квалификациите в общата рамка на 

3. Комисията е оправомощена, след 
консултация с форум или форуми на
съответните заинтересовани страни 
съгласно предвиденото в член 57в 
(нов), да приема делегирани актове, в 
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обучението. които се включват предложенията 
на този форум или тези форуми, в 
съответствие с член 58а за 
конкретизиране на общия набор от 
знания, умения и компетенции, както и 
на квалификациите в общата рамка на 
обучението.

Or. en

Изменение 584
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за професионалното 
звание, което се придобива съгласно 
общата рамка на обучението по 
параграф 3.

заличава се

Or. de

Изменение 585
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49a – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да поискат 
дерогация от прилагането на общата 
рамка на обучението по параграф 3 на 
тяхната територия, ако иначе биха били 
принудени да въведат нова 
регламентирана професия на тяхната 

5. Държавите членки могат да обявят в 
срок от шест месеца от влизането в 
сила на делегирания акт по 
параграф 3, че общата рамка на 
обучението по параграф 3 не е 
приложима на тяхната територия, тъй 
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територия, ако от тях би се изисквало да 
изменят действащите основни вътрешни 
принципи във връзка със структурата на 
професиите по отношение на 
обучението и условията за достъп до 
тези професии или ако държавите 
членки не желаят да обвързват 
националната си квалификационна
система с квалификациите, предвидени 
в тази обща рамка на обучението. 
Комисията може да приеме решение 
за изпълнение с оглед предоставяне на 
такава дерогация на съответната 
държава членка.

като иначе биха били принудени да 
въведат нова регламентирана професия 
на тяхната територия, ако от тях би се 
изисквало да изменят действащите 
основни вътрешни принципи във връзка 
със структурата на професиите по 
отношение на обучението и условията 
за достъп до тези професии или ако 
държавите членки не желаят да 
обвързват националната си 
квалификационна система с 
квалификациите, предвидени в тази 
обща рамка на обучението.

Or. de

Изменение 586
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49б заличава се

Or. de

Изменение 587
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи изпити в обучението заличава се

Or. de
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Изменение 588
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия член „общ 
изпит в обучението“ означава изпит 
за правоспособност, който оценява 
способността на специалиста да 
упражнява професия във всички 
държави членки, които я 
регламентират. Успешното полагане 
на общ изпит в обучението осигурява 
достъп до съответните 
професионални дейности и тяхното 
упражняване в дадена държава членка 
при същите условия, които се 
прилагат към титулярите на 
професионални квалификации, 
придобити в същата държава членка.

заличава се

Or. de

Изменение 589
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Общият изпит в обучението 
отговаря на следните условия:

заличава се

а) общият изпит в обучението дава 
възможност на повече специалисти 
да се преместват от една държава 
членка в друга в сравнение с общата 
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система за признаване на 
удостоверения за обучение в 
съответствие с дял ІІІ, глава І;
б) съответната професия е вече 
регламентирана в най-малко една 
трета от всички държави членки;
в) общият изпит в обучението е 
изготвен чрез прозрачен надлежен 
процес, включително с участието на 
заинтересовани страни от 
държавите членки, в които 
професията не е регламентирана;
г) общият изпит в обучението 
допуска граждани на всяка държава 
членка до участие в изпита и в 
практическата организация на 
такива изпити в държавите членки, 
без да е налице изискване за членство 
в професионална организация или 
регистрация в такава организация.

Or. de

Изменение 590
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49б – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съответната професия е вече 
регламентирана в най-малко една трета 
от всички държави членки;

б) съответната професия е вече 
регламентирана в най-малко една трета 
от всички държави членки или две 
трети от държавите членки са 
съгласни с разпоредбите на член 49б, 
параграф 2.

Or. en
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Изменение 591
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36
Член 49б – параграф 2 – буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) общият изпит в обучението е 
изготвен чрез прозрачен надлежен 
процес, включително с участието на
заинтересовани страни от държавите 
членки, в които професията не е 
регламентирана;

в) общият изпит в обучението е 
изготвен чрез прозрачен надлежен 
процес, включително, когато е 
приложимо, в сътрудничество със
заинтересовани страни от държавите 
членки, в които професията не е 
регламентирана;

Or. en

Изменение 592
Heide Rühle, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Директива 2005/36/ЕО
Член 49б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 58а относно 
условията за общия изпит в 
обучението.

заличава се

Or. de

Изменение 593
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 35
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Директива 2005/36/ЕО
Член 49б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а относно условията за общия изпит в 
обучението.

3. Комисията е оправомощена, след 
консултация с форум или форуми на 
съответните заинтересовани страни 
съгласно предвиденото в член 57в 
(нов), да приема делегирани актове, в 
които се включват предложенията 
на този форум или тези форуми, в 
съответствие с член 58а относно 
условията и критериите, тествани за 
общия изпит в обучението.

Or. en

Изменение 594
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 36 (нова)
Директива 2005/36/EО
Член 49б – параграф 3аa (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3аа. Обменът на информация между 
компетентните органи на 
различните държави членки съгласно 
настоящия член се извършва 
посредством Информационната 
система за вътрешния пазар (ИСВП).

Or. en

Изменение 595
Frank Engel

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38Директива 2005/36/EО
Член 53 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

38. в член 53 се добавя следният 
параграф 2:

заличава се

„
Държавите членки гарантират, че 
контролът на езиковите познания се 
извършва от компетентен орган след 
вземането на решенията по член 4г, 
член 7, параграф 4 и член 51, 
параграф 3 и ако е налице сериозно и 
конкретно съмнение в 
достатъчността на езиковите 
познания на специалиста по 
отношение на професионалните 
дейности, които това лице 
възнамерява да упражнява.
При професиите, които имат 
отношение към безопасността на 
пациентите, държавите членки 
могат да оправомощят 
компетентните органи да 
проверяват езиковите познания, като 
проверките обхващат всички 
съответни специалисти, ако това е 
изрично поискано от националната 
здравна система или — в случаите на 
самонаети специалисти, които не 
принадлежат към националната 
здравна система — от 
представителни национални 
пациентски организации.
Проверката на езиковите познания се 
ограничава до владеенето на един от 
официалните езици на държавата 
членка според избора на съответното 
лице; тя трябва да е съразмерна на 
дейността, която ще се упражнява, и 
е безплатна за специалиста. 
Съответното лице има право да 
обжалва този контрол пред 
националните съдилища.
“
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Or. fr

Изменение 596
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/ЕО
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
контролът на езиковите познания се 
извършва от компетентен орган след 
вземането на решенията по член 4г, 
член 7, параграф 4 и член 51, параграф 3 
и ако е налице сериозно и конкретно 
съмнение в достатъчността на езиковите 
познания на специалиста по отношение 
на професионалните дейности, които 
това лице възнамерява да упражнява.

Държавите членки гарантират, че 
контролът на езиковите познания се 
извършва от компетентен орган, като 
се вземат решенията по член 4г, член 7, 
параграф 4 и член 51, параграф 3 и ако е 
налице сериозно и конкретно съмнение 
в достатъчността на езиковите познания 
на специалиста по отношение на 
професионалните дейности, които това 
лице възнамерява да упражнява.

Or. en

Изменение 597
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/ЕО
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
контролът на езиковите познания се 
извършва от компетентен орган след 
вземането на решенията по член 4г, 
член 7, параграф 4 и член 51, параграф 3 
и ако е налице сериозно и конкретно 
съмнение в достатъчността на езиковите 
познания на специалиста по отношение 
на професионалните дейности, които 

Държавите членки гарантират, че 
проверката на езиковите познания се 
извършва от компетентен орган след 
вземането на решенията по член 4г, 
член 7, параграф 4 и член 51, параграф 3 
и ако е налице сериозно и конкретно 
съмнение в достатъчността на езиковите 
познания на специалиста по отношение 
на професионалните дейности, които 
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това лице възнамерява да упражнява. това лице възнамерява да упражнява.

Or. IT

Обосновка

Думата „контрол“ следва да се замени с думата „проверка“. (Бележка на преводача: 
изменението се отнася само частично до английската езикова версия.) 

Изменение 598
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/EО
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
контролът на езиковите познания се 
извършва от компетентен орган след 
вземането на решенията по член 4г, 
член 7, параграф 4 и член 51, параграф 3 
и ако е налице сериозно и конкретно 
съмнение в достатъчността на езиковите 
познания на специалиста по отношение 
на професионалните дейности, които 
това лице възнамерява да упражнява.

Държавите членки гарантират, че 
проверките на езиковите познания се 
извършват от компетентен орган след 
вземането на решенията по член 4г, 
член 7, параграф 4 и член 51, параграф 3 
и ако е налице сериозно и конкретно 
съмнение в достатъчността на езиковите 
познания на специалиста по отношение 
на професионалните дейности, които 
това лице възнамерява да упражнява.

Or. en

Изменение 599
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/ЕО
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
контролът на езиковите познания се 

Държавите членки гарантират, че 
проверките на езиковите познания се 
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извършва от компетентен орган след 
вземането на решенията по член 4г, 
член 7, параграф 4 и член 51, параграф 3 
и ако е налице сериозно и конкретно 
съмнение в достатъчността на езиковите 
познания на специалиста по отношение 
на професионалните дейности, които 
това лице възнамерява да упражнява.

извършват от компетентен орган след 
вземането на решенията по член 4г, 
член 7, параграф 4 и член 51, параграф 
3, но преди предоставянето на достъп 
до професията и ако е налице сериозно 
и конкретно съмнение в достатъчността 
на езиковите познания на специалиста 
по отношение на професионалните 
дейности, които това лице възнамерява 
да упражнява. Ако за дадена професия 
няма компетентен орган, държавите 
членки следва да гарантират 
наличието на признат орган, който 
може да извърши езиковата проверка.

Or. en

Изменение 600
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/ЕО 
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
контролът на езиковите познания се 
извършва от компетентен орган след 
вземането на решенията по член 4г, 
член 7, параграф 4 и член 51, параграф 3 
и ако е налице сериозно и конкретно 
съмнение в достатъчността на езиковите 
познания на специалиста по отношение 
на професионалните дейности, които 
това лице възнамерява да упражнява.

Държавите членки гарантират, че 
проверката на езиковите познания се 
извършва от компетентен орган след 
вземането на решенията по член 4г, 
член 7, параграф 4 и член 51, параграф 3 
и ако е налице сериозно и конкретно 
съмнение в достатъчността на езиковите 
познания на специалиста по отношение 
на професионалните дейности, които 
това лице възнамерява да упражнява.

Or. it

Изменение 601
Phil Prendergast
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/ЕО
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При професиите, които имат отношение 
към безопасността на пациентите, 
държавите членки могат да 
оправомощят компетентните органи да 
проверяват езиковите познания, като 
проверките обхващат всички 
съответни специалисти, ако това е 
изрично поискано от националната 
здравна система или — в случаите на
самонаети специалисти, които не 
принадлежат към националната 
здравна система — от 
представителни национални 
пациентски организации.

При професиите, които имат отношение 
към общественото здраве и 
безопасността на пациентите, държавите 
членки могат да оправомощят 
компетентните органи да проверяват 
езиковите познания, необходими за 
упражняването на професията, след 
признаването на професионалната 
квалификация, но преди 
предоставянето на достъп до 
професията. Проверката на 
езиковите познания, извършвана от 
компетентния орган, не следва да не 
позволява на даден работодател да 
извършва при необходимост 
допълнителни проверки.

Or. en

Изменение 602
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/ЕО
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
контролът на езиковите познания се 
извършва от компетентен орган след 
вземането на решенията по член 4г, 
член 7, параграф 4 и член 51, параграф 3 
и ако е налице сериозно и конкретно 
съмнение в достатъчността на езиковите 
познания на специалиста по отношение 
на професионалните дейности, които 
това лице възнамерява да упражнява.

Държавите членки гарантират, че 
проверките на езиковите познания се 
извършват от компетентен орган след 
вземането на решенията по член 4г, 
член 7, параграф 4 и член 51, параграф 3 
и ако е налице сериозно и конкретно 
съмнение в достатъчността на езиковите 
познания на специалиста по отношение 
на професионалните дейности, които 
това лице възнамерява да упражнява. 
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Or. en

Изменение 603
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/ЕО
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При професиите, които имат отношение 
към безопасността на пациентите, 
държавите членки могат да 
оправомощят компетентните органи да 
проверяват езиковите познания, като 
проверките обхващат всички съответни 
специалисти, ако това е изрично 
поискано от националната здравна 
система или — в случаите на 
самонаети специалисти, които не 
принадлежат към националната 
здравна система — от 
представителни национални 
пациентски организации.

При професиите, които имат отношение 
към безопасността на пациентите или 
качеството в образователния сектор, 
държавите членки могат да 
оправомощят компетентните органи да 
проверяват езиковите познания, като 
проверките обхващат всички съответни 
специалисти, ако това е изрично 
поискано от съответните социални 
партньори във въпросния сектор.

Or. en

Изменение 604
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/EО
Член 53 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При професиите, които имат отношение 
към безопасността на пациентите, 
държавите членки могат да 
оправомощят компетентните органи да 
проверяват езиковите познания, като 

При професиите, които имат отношение 
към общественото здраве и 
безопасността на пациентите, държавите 
членки могат да оправомощят 
компетентните органи да проверяват 
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проверките обхващат всички 
съответни специалисти, ако това е 
изрично поискано от националната 
здравна система или — в случаите на
самонаети специалисти, които не 
принадлежат към националната 
здравна система — от 
представителни национални 
пациентски организации.

езиковите познания, необходими за 
изпълнението на конкретната 
функция. Проверката на езиковите 
познания, извършвана от 
компетентния орган, не следва да не 
позволява на даден работодател да 
извършва при необходимост 
допълнителни проверки.

Or. en

Изменение 605
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/EО
Член 53 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При професиите, които имат отношение 
към безопасността на пациентите, 
държавите членки могат да 
оправомощят компетентните органи да 
проверяват езиковите познания, като 
проверките обхващат всички 
съответни специалисти, ако това е 
изрично поискано от националната 
здравна система или — в случаите на 
самонаети специалисти, които не 
принадлежат към националната 
здравна система — от 
представителни национални 
пациентски организации.

При професиите, които имат отношение 
към общественото здраве и
безопасността на пациентите, държавите 
членки могат да оправомощят 
компетентните органи да проверяват 
езиковите познания пряко или под 
тяхно наблюдение, или да поискат 
удостоверение за владеенето на езика 
на приемащата държава членка от 
всички съответни специалисти.
Проверката на езиковите познания, 
ако има такава, се извършва след 
признаването на професионалната 
квалификация, но преди 
предоставянето на достъп до 
професията.

Or. en

Обосновка

Изясняване на условията, при които могат да се извършват езикови проверки.
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Изменение 606
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/EО
Член 53 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При професиите, които имат отношение 
към безопасността на пациентите, 
държавите членки могат да 
оправомощят компетентните органи да 
проверяват езиковите познания, като 
проверките обхващат всички съответни 
специалисти, ако това е изрично 
поискано от националната здравна 
система или — в случаите на 
самонаети специалисти, които не 
принадлежат към националната здравна 
система — от представителни 
национални пациентски организации.

При професиите, които имат отношение 
към безопасността на пациентите, 
държавите членки могат да 
оправомощят компетентните органи да 
проверяват или да наблюдават 
проверката на езиковите познания, 
като проверките обхващат всички 
съответни специалисти, ако дадените 
специалисти възнамеряват да 
работят или работят като 
самостоятелно заети лица или това е 
изрично поискано от националната 
здравна система (или — в случаите на 
частни организации, които не 
принадлежат към националната здравна 
система — от организацията).

Or. en

Обосновка

Всички специалисти трябва да бъдат обхванати, независимо дали са заети лица (в 
публична или частна организация, или самостоятелно заети лица).

Изменение 607
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/ЕО
Член 53 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При професиите, които имат отношение 
към безопасността на пациентите, 

При професиите, които имат отношение 
към общественото здраве и 
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държавите членки могат да 
оправомощят компетентните органи да 
проверяват езиковите познания, като 
проверките обхващат всички 
съответни специалисти, ако това е 
изрично поискано от националната 
здравна система или — в случаите на 
самонаети специалисти, които не 
принадлежат към националната 
здравна система — от 
представителни национални 
пациентски организации.

безопасността на пациентите, или по 
причини от първостепенен 
обществен интерес, държавите членки 
могат да оправомощят компетентните 
органи да проверяват, пряко или под 
тяхно наблюдение, езиковите умения 
на всички съответни специалисти.
Проверката на езиковите умения цели 
установяване на способността на 
специалистите за комуникиране, 
както в устна, така и в писмена 
форма, в рамките на необходимото за 
упражняване на професионалната им 
дейност, и по-специално във връзка с 
безопасността на пациентите и 
опазването на общественото здраве 
или с причини от първостепенен 
обществен интерес.

Or. en

Изменение 608
Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/EО
Член 53 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При професиите, които имат отношение 
към безопасността на пациентите, 
държавите членки могат да 
оправомощят компетентните органи да 
проверяват езиковите познания, като 
проверките обхващат всички съответни 
специалисти, ако това е изрично 
поискано от националната здравна 
система или — в случаите на самонаети 
специалисти, които не принадлежат към 
националната здравна система — от 
представителни национални пациентски 
организации.

При професиите, които имат отношение 
към общественото здраве и
безопасността на пациентите, държавите 
членки могат да оправомощят 
компетентните органи да проверяват 
езиковите познания, като проверките 
обхващат всички съответни 
специалисти, ако това е изрично 
поискано от националната здравна 
система или — в случаите на самонаети 
специалисти, които не принадлежат към 
националната здравна система — от 
представителни национални пациентски 
организации.
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Or. en

Изменение 609
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/ЕО
Член 53 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При професиите, които имат отношение 
към безопасността на пациентите, 
държавите членки могат да 
оправомощят компетентните органи да 
проверяват езиковите познания, като 
проверките обхващат всички 
съответни специалисти, ако това е 
изрично поискано от националната 
здравна система или — в случаите на
самонаети специалисти, които не 
принадлежат към националната 
здравна система — от 
представителни национални 
пациентски организации.

При професиите, които имат отношение 
към общественото здраве и 
безопасността на пациентите, държавите 
членки могат да оправомощят 
компетентните органи да проверяват 
езиковите познания, необходими за 
упражняването на професията.
Проверката на езиковите познания, 
извършвана от компетентния орган, 
не следва да не позволява на даден 
работодател да извършва при 
необходимост допълнителни 
проверки.

Or. en

Изменение 610
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/ЕО
Член 53 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При професиите, които имат отношение 
към безопасността на пациентите, 
държавите членки могат да 
оправомощят компетентните органи да 
проверяват езиковите познания, като 

При професиите, които имат отношение 
към безопасността на пациентите, 
държавите членки могат да 
оправомощят компетентните органи да 
проверяват езиковите познания или да 
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проверките обхващат всички 
съответни специалисти, ако това е 
изрично поискано от националната 
здравна система или — в случаите на 
самонаети специалисти, които не 
принадлежат към националната 
здравна система — от 
представителни национални 
пациентски организации.

поискат удостоверение за владеенето 
на езика на приемащите държави 
членки от всички съответни
специалисти след признаването на 
професионалната квалификация, но 
преди предоставянето на достъп до 
професията.

Or. en

Изменение 611
Антония Първанова

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/ЕО
Член 53 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При професиите, които имат отношение 
към безопасността на пациентите, 
държавите членки могат да 
оправомощят компетентните органи да 
проверяват езиковите познания, като 
проверките обхващат всички 
съответни специалисти, ако това е 
изрично поискано от националната 
здравна система или — в случаите на 
самонаети специалисти, които не 
принадлежат към националната 
здравна система — от 
представителни национални 
пациентски организации.

При професиите, които имат отношение 
към безопасността на пациентите, 
държавите членки могат да 
оправомощят компетентните органи да 
проверяват езиковите познания или да 
поискат удостоверение за владеенето 
на езика на приемащите държави 
членки от всички съответни
специалисти след признаването на 
професионалната квалификация, но 
преди предоставянето на достъп до 
професията.

Or. en

Обосновка

Съгласно настоящата Директива 2005/36/ЕО, компетентните органи имат право да 
направят достъпа до дадена професия зависим от условието за владеене на езици, 
което е независимо от правото на специалистите техните квалификации да бъдат 
признати. Такова условие е особено важно за професии, които имат отношение към 
безопасността на пациентите.
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Изменение 612
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/EО
Член 53 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Контролът на езиковите познания се 
ограничава до владеенето на един от 
официалните езици на държавата 
членка според избора на съответното 
лице, съразмерен е на дейността, която 
ще се упражнява, и е безплатен за 
специалиста. Съответното лице има 
право да обжалва този контрол пред 
националните съдилища.

Проверката на езиковите познания е 
съразмерна на дейността, която ще се 
упражнява, и е безплатна за 
специалиста. Съответното лице има 
право да обжалва този контрол пред 
националните съдилища.

Or. en

Изменение 613
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/EО
Член 53 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Контролът на езиковите познания се 
ограничава до владеенето на един от 
официалните езици на държавата членка 
според избора на съответното лице,
съразмерен е на дейността, която ще се 
упражнява, и е безплатен за 
специалиста. Съответното лице има 
право да обжалва този контрол пред 
националните съдилища.

Контролът на езиковите познания се 
ограничава до владеенето на един от 
официалните езици на държавата членка 
според избора на съответното лице и е 
съразмерен на дейността, която ще се 
упражнява. Всички такси, които 
могат да възникнат за сметка на 
кандидата, във връзка с проверката на 
езиковите познания са разумни и 
съразмерни. Съответното лице има 
право да обжалва този контрол пред 
националния съд.
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Or. en

Обосновка

Отговорност на специалистите е да гарантират, че са компетентни по съответния 
език. Таксите обаче следва да бъдат разумни, съразмерни и да не възпрепятстват 
свободното движение на специалистите. Таксата следва да няма дестимулиращо 
въздействие за упражняването на съответната професия. В някои държави членки 
от националните специалисти или тези от държави извън ЕС може вече да е 
изисквано да имат финансово участие.

Изменение 614
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/EО
Член 53 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверката на езиковите познания се 
ограничава до владеенето на един от 
официалните езици на държавата членка 
според избора на съответното лице; 
тя трябва да е съразмерна на дейността, 
която ще се упражнява, и е безплатен за 
специалиста. Съответното лице има 
право да обжалва този контрол пред 
националните съдилища.

Проверката на езиковите познания се 
ограничава до владеенето на един от 
официалните езици на държавата 
членка, който е необходим за 
упражняването на професията от 
страна на притежателя на 
съответната професионална 
квалификация; тя трябва да е 
съразмерна на дейността, която ще се 
упражнява, и е безплатен за 
специалиста. Съответното лице има 
право да обжалва този контрол пред 
националните съдилища.

Or. fr

Изменение 615
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/ЕО
Член 53 – параграф 2 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Контролът на езиковите познания се 
ограничава до владеенето на един от 
официалните езици на държавата членка 
според избора на съответното лице, 
съразмерен е на дейността, която ще се 
упражнява, и е безплатен за 
специалиста. Съответното лице има 
право да обжалва този контрол пред 
националните съдилища.

Проверката на езиковите познания се 
ограничава до владеенето на един от 
официалните езици на държавата членка 
и се извършва на езика, който лицето 
възнамерява да използва, когато 
практикува своята професия, 
съразмерна е на дейността, която ще се 
упражнява, и е безплатна за 
специалиста. Съответното лице има 
право да обжалва този контрол пред 
националните съдилища.

Or. en

Изменение 616
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/ЕО
Член 53 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Контролът на езиковите познания се 
ограничава до владеенето на един от 
официалните езици на държавата членка 
според избора на съответното лице, 
съразмерен е на дейността, която ще се 
упражнява, и е безплатен за 
специалиста. Съответното лице има 
право да обжалва този контрол пред 
националните съдилища.

Проверката на езиковите познания се 
ограничава до владеенето на един от 
официалните езици на държавата членка 
според избора на съответното лице, 
съразмерна е на дейността, която ще се 
упражнява, и не включва прекомерна 
такса за специалиста. Съответното 
лице има право да обжалва този контрол 
пред националните съдилища.

Or. es

Изменение 617
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
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Директива 2005/36/ЕО 
Член 53 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Контролът на езиковите познания се 
ограничава до владеенето на един от 
официалните езици на държавата членка 
според избора на съответното лице,
съразмерен е на дейността, която ще се 
упражнява, и е безплатен за 
специалиста. Съответното лице има 
право да обжалва този контрол пред 
националните съдилища.

Контролът и проверката на езиковите 
познания се ограничава до владеенето 
на един от официалните езици на 
държавата членка според избора на 
съответното лице и е съразмерен на 
дейността, която ще се упражнява, и 
безплатен за специалиста. Съответното 
лице има право да обжалва този контрол 
пред националните съдилища.

Or. it

Изменение 618
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/ЕО
Член 53 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Контролът на езиковите познания се 
ограничава до владеенето на един от 
официалните езици на държавата 
членка според избора на съответното 
лице, съразмерен е на дейността, която 
ще се упражнява, и е безплатен за 
специалиста. Съответното лице има 
право да обжалва този контрол пред 
националните съдилища.

Проверката на езиковите познания е 
съразмерна на дейността, която ще се 
упражнява, и е безплатна за 
специалиста. Съответното лице има 
право да обжалва този контрол пред 
националните съдилища.

Or. en

Изменение 619
Антония Първанова

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
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Директива 2005/36/ЕО
Член 53 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Контролът на езиковите познания се 
ограничава до владеенето на един от 
официалните езици на държавата членка 
според избора на съответното лице,
съразмерен е на дейността, която ще 
се упражнява, и е безплатен за 
специалиста. Съответното лице има 
право да обжалва този контрол пред 
националните съдилища.

Контролът на езиковите познания се 
ограничава до владеенето на един от 
официалните езици на държавата членка 
според избора на съответното лице и 
всеки разход следва да бъде разумен и
съразмерен за специалиста. Съответното 
лице има право да обжалва този контрол 
в съответствие с националното 
право.

Or. en

Изменение 620
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Директива 2005/36/ЕО
Член 53 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Контролът на езиковите познания се 
ограничава до владеенето на един от 
официалните езици на държавата 
членка според избора на съответното 
лице, съразмерен е на дейността, която 
ще се упражнява, и е безплатен за 
специалиста. Съответното лице има 
право да обжалва този контрол пред 
националните съдилища.

Проверката на езиковите познания е
съразмерна на дейността, която ще се 
упражнява, и е безплатна за 
специалиста. Съответното лице има 
право да обжалва този контрол пред 
националните съдилища.

Or. en

Изменение 621
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 39
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Директива 2005/36/ЕО
Член 55а

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Член 55а заличава се

Or. el

Обосновка

По отношение на признаването на стаж, проведен в друга държава членка, 
заинтересованите лица не са специалисти и следователно не попадат в обхвата на 
настоящата директива.

Изменение 622
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39а (нова)
Директива 2005/36/EО
Параграф 55б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) Гражданска отговорност и 
задължение за продължаващо 
образование
1. Настоящата директива не 
препятства общностните и 
национални разпоредби, гарантиращи 
на държавите членки възможността 
да изискват застраховка или 
съответните финансови гаранции, 
нито изискванията, свързани с 
участието във взаимоспомагателни 
фондове, касаещи например членовете 
на професионални съюзи или 
организации, при условие че тези 
разпоредби не са дискриминационни.
2. Настоящата директива не засяга 
националните разпоредби, които 
обвързват правото за упражняване на 
професията с доказване на редовна 
професионална практика, при 
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съображения от по-висш обществен 
интерес и при условие че тези 
разпоредби не са дискриминационни. 

Or. fr

Изменение 623
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/ЕО
параграф 55а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 55а заличава се

Or. es

Обосновка

Следва да се премахнат позоваванията на платения стаж, по принцип, тъй като в 
Испания не съществува традиция в този смисъл и настоящата икономическа 
конюнктура би възпрепятствала промяна на модела. Неопределеността на 
директивата във връзка с платения стаж би създала много проблеми при 
приложението. В този смисъл, ако това позоваване се запази, директивата следва да 
конкретизира дали стажът е платен по някакви критерии и дали съществува 
задължение на държавата да възстановява всички разходи за социално осигуряване.

Изменение 624
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/ЕО
Член 55а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на платен стаж заличава се

Or. es
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Обосновка

Следва да се премахнат позоваванията на платения стаж, по принцип, тъй като в 
Испания не съществува традиция в този смисъл и настоящата икономическа 
конюнктура би възпрепятствала промяна на модела. Неопределеността на 
директивата във връзка с платения стаж би създала много проблеми при 
приложението. В този смисъл, ако това позоваване се запази, директивата следва да 
конкретизира дали стажът е платен по някакви критерии и дали съществува 
задължение на държавата да възстановява всички разходи за социално осигуряване.

Изменение 625
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/EО
Член 55a – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на платен стаж Признаване на задължителен 
контролиран стаж

Or. en

Изменение 626
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/ЕО
Член 55а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на платен стаж Признаване на стаж

Or. de

Изменение 627
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/EО
Член 55а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на платен стаж Признаване на стаж

Or. en

Изменение 628
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/ЕО
Член 55а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на платен стаж Признаване на стаж

Or. en

Изменение 629
Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/ЕО
Член 55а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на платен стаж Признаване на стаж

С оглед на предоставянето на достъп 
до регламентирана професия 
държавата членка по произход 
признава стажа, проведен в друга 
държава членка и удостоверен от 
компетентен орган на тази държава 
членка.
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За целите на прилагането на 
параграф 1 от настоящия член, 
стажът може да бъде признат само 
при следните условия:
- той е част от програма за висше 
образование, която носи кредити по 
ЕСТНК и когато стажантите имат 
статут на студенти, или от 
програма за професионално обучение;
- той е проведен въз основа на писмено 
и правно обвързващ договор, в който е 
посочена неговата продължителност, 
както и са описани учебните цели и 
възложените задачи.

Or. en

Изменение 630
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/ЕО
Член 55a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на платен стаж Признаване на стаж

Or. de

Обосновка

В някои професии е обичайно да се провежда задължителен неплатен стаж. Но 
липсата на официално признаване на неплатен стаж не следва да е в ущърб на 
лицата, провеждащи такъв.

Изменение 631
Andreas Schwab, Othmar Karas

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
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Директива 2005/36/ЕО
Член 55a – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на платен стаж Признаване на стаж

Or. de

Обосновка

Вследствие изменението на член 55a и съображение 20.

Изменение 632
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/EО
Член 55а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на платен стаж Признаване на стаж в рамките на 
обучение с цел подготовка за 
регламентирана професия, обуславящ 
валидността на професионалната 
квалификация

Or. fr

Изменение 633
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/EО
Параграф 55а

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на предоставянето на достъп 
до регламентирана професия 
държавата членка по произход 

заличава се
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признава платения стаж, проведен в 
друга държава членка и удостоверен 
от компетентен орган на тази 
държава членка.

Or. es

Обосновка

Следва да се премахнат позоваванията на платения стаж, по принцип, тъй като в 
Испания не съществува традиция в този смисъл и настоящата икономическа 
конюнктура би възпрепятствала промяна на модела. Неопределеността на 
директивата във връзка с платения стаж би създала много проблеми при 
приложението. В този смисъл, ако това позоваване се запази, директивата следва да 
конкретизира дали стажът е платен по някакви критерии и дали съществува 
задължение на държавата да възстановява всички разходи за социално осигуряване.

Изменение 634
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/ЕО
Член 55a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на предоставянето на достъп 
до регламентирана професия
държавата членка по произход признава 
платения стаж, проведен в друга 
държава членка и удостоверен от 
компетентен орган на тази държава 
членка.

Държавата членка по произход признава 
стажа, проведен в друга държава 
членка и удостоверен от компетентен 
орган на тази държава членка, при 
условие че той е от значение за 
упражняването на професията в 
държавата членка по произход.

Or. de

Изменение 635
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/EО
Член 55a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на предоставянето на достъп до 
регламентирана професия държавата 
членка по произход признава платения
стаж, проведен в друга държава членка 
и удостоверен от компетентен орган на 
тази държава членка.

С оглед на предоставянето на достъп до 
регламентирана професия държавата 
членка по произход признава стаж, 
предвиден в рамките на обучение с цел 
подготовка за регламентирана 
професия, независимо от нивото и 
характера на възнаграждението, 
който е проведен в друга държава 
членка и удостоверен от компетентен 
орган на тази държава членка.

Or. fr

Изменение 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/EО
Член 55а

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на предоставянето на достъп до 
регламентирана професия държавата 
членка по произход признава платения 
стаж, проведен в друга държава членка 
и удостоверен от компетентен орган на 
тази държава членка.

С оглед на предоставянето на достъп до 
регламентирана професия държавата 
членка по произход признава стажа, 
проведен в друга държава членка и 
удостоверен от компетентен орган на 
тази държава членка.

Or. en

Изменение 637
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/ЕО
Член 55а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на предоставянето на достъп до 
регламентирана професия държавата 
членка по произход признава платения 
стаж, проведен в друга държава членка 
и удостоверен от компетентен орган на 
тази държава членка.

С оглед на предоставянето на достъп до 
регламентирана професия държавата 
членка по произход признава стажа, 
проведен в друга държава членка и 
удостоверен от компетентен орган на 
тази държава членка.

Or. en

Изменение 638
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/ЕО
Член 55a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на предоставянето на достъп до 
регламентирана професия държавата 
членка по произход признава платения 
стаж, проведен в друга държава членка 
и удостоверен от компетентен орган на 
тази държава членка. 

С оглед на предоставянето на достъп до 
регламентирана професия държавата 
членка по произход признава стажа, 
проведен в друга държава членка и 
удостоверен от компетентен орган на 
тази държава членка.

Or. de

Обосновка

В някои професии е обичайно да се провежда задължителен неплатен стаж. Но 
липсата на официално признаване на неплатен стаж не следва да е в ущърб на 
лицата, провеждащи такъв.

Изменение 639
Andreas Schwab, Othmar Karas

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/ЕО
Член 55a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на предоставянето на достъп до 
регламентирана професия държавата 
членка по произход признава платения 
стаж, проведен в друга държава членка 
и удостоверен от компетентен орган на 
тази държава членка.

С оглед на предоставянето на достъп до 
регламентирана професия държавата 
членка по произход признава стажа, 
който е част от обучението за 
регламентирана професия, независимо 
дали обуславя или не правото за 
упражняване на тази професия, и е
проведен в друга държава членка и 
удостоверен от компетентен орган на 
тази държава членка. Държавите 
членки могат да ограничат 
максималната продължителност на 
стаж, провеждан в друга държава 
членка, при условие че той се изисква 
за предоставянето на достъп до 
регламентирана професия в 
държавата членка по произход. 
Признаването на стажа не замества 
изпита, необходим за предоставянето 
на достъп до професията.

Or. de

Обосновка

Тук не следва да бъдат изключвани неплатени стажове в рамките на 
професионалното обучение. Наред с насърчаването на мобилността, следва да се 
запази и качеството при предоставянето на достъп до професията. Поради това 
стажът не следва да замества изпита, необходим за предоставянето на достъп до 
професията.

Изменение 640
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/EО
Член 55a

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на предоставянето на достъп до 
регламентирана професия държавата 

С оглед на предоставянето на достъп до 
регламентирана професия държавата 
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членка по произход признава платения
стаж, проведен в друга държава членка 
и удостоверен от компетентен орган на 
тази държава членка.

членка по произход признава стаж, 
който е включен в рамките на 
програмата за обучение с цел 
подготовка за регламентирана 
професия, обуславя валидността на 
професионалната квалификация, и 
който е проведен в друга държава 
членка и удостоверен от компетентен 
орган на тази държава членка.

Or. fr

Изменение 641
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39
Директива 2005/36/ЕО
Член 55а

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на предоставянето на достъп до 
регламентирана професия държавата 
членка по произход признава платения 
стаж, проведен в друга държава членка 
и удостоверен от компетентен орган на 
тази държава членка.

С оглед на предоставянето на достъп до 
регламентирана професия държавата 
членка по произход взема под 
внимание в пропорционална степен
платения стаж, проведен в друга 
държава членка и удостоверен от 
компетентен орган на тази държава 
членка.

Or. en

Изменение 642
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 39 (нова)
Директива 2005/36/EО
Член 55б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

55б. Всички такси, които могат да 
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възникнат за сметка на 
кандидатите, във връзка с 
допълнителни проверки, следва да 
бъдат съизмерими с направените 
разходи и да бъдат в размер, 
съпоставим с размера, изискван от 
националните специалисти или 
специалистите извън ЕС.

Or. en

Обосновка

Не е неразумно да се очаква от специалистите да участват в покриването на 
разходите (например) за опреснително обучение, при условие че размерът на 
участието им не е несъразмерен. В някои държави членки от националните 
специалисти, които са прекъсвали практиката си, или тези от държави извън ЕС, 
може вече да е изисквано такова участие.

Изменение 643
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 40a (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 55б (нов) – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

40а. Проверки след продължителни 
периоди на неупражняване на 
професионалната дейност
В случаите, когато специалисти са 
били признати съгласно глава III, но 
не са упражнявали професията си за 
период, определен в съответствие с 
членове 57в (нов) и 58а, преди подаване 
на заявлението за установяване или 
подновяване на декларацията, 
приемащата държава членка може да 
позволи на компетентен орган да 
провери способността на даден 
специалист да упражнява своята 
професия. Тези проверки следва да 
бъдат съразмерни, 
недискриминационни и безплатни за 



AM\916793BG.doc 51/96 PE498.003v02-00

BG

специалиста. Държавите членки 
могат също така да разширят 
обхвата на разпоредбите на този 
член до други професии в случаите на 
първостепенен обществен интерес. 
Държавите членки следва да 
уведомяват Комисията за всички 
решения, а тя от своя страна ги 
оповестява публично.

Or. en

Изменение 644
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 41
Директива 2005/36/EО
Член 56 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи на приемащата 
държава членка и на държавата членка 
по произход обменят информация 
относно наложени дисциплинарни 
мерки или наказателноправни санкции 
или други тежки, конкретни 
обстоятелства, които може да засегнат 
упражняването на дейностите по 
настоящата директива, като спазват 
изискванията на законодателството за 
защита на личните данни съгласно 
Директива 95/46/ЕО и Директива 
2002/58/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета*.

Компетентните органи на приемащата 
държава членка и на държавата членка 
по произход обменят информация 
относно наложени дисциплинарни 
мерки или наказателноправни санкции 
или други тежки, конкретни 
обстоятелства, които може да засегнат 
упражняването на дейностите по 
настоящата директива, като спазват 
изискванията на законодателството за 
защита на личните данни съгласно 
Директива 95/46/ЕО и Директива 
2002/58/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета*. За тази цел 
компетентните органи използват 
Информационната система за 
вътрешния пазар (ИСВП).

Or. en

Изменение 645
Anna Hedh
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 41
Директива 2005/36/ЕО
Член 56 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи на приемащата 
държава членка и на държавата членка 
по произход обменят информация 
относно наложени дисциплинарни 
мерки или наказателноправни санкции 
или други тежки, конкретни 
обстоятелства, които може да засегнат 
упражняването на дейностите по 
настоящата директива, като спазват 
изискванията на законодателството за 
защита на личните данни съгласно 
Директива 95/46/ЕО и Директива 
2002/58/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета*.

Компетентните органи на приемащата 
държава членка и на държавата членка 
по произход обменят информация 
относно наложени дисциплинарни 
мерки или наказателноправни санкции 
или други тежки, конкретни 
обстоятелства, които може да доведат 
до отнемане или ограничаване на 
правото на упражняване на 
дейностите по настоящата директива, 
като спазват изискванията на 
законодателството за защита на личните 
данни съгласно Директива 95/46/ЕО и 
Директива 2002/58/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета*.

Or. sv

Обосновка

Фактът, че се подава информация за много лица, може да означава, че съществуват 
добре утвърдени практики, свързани с безопасността на пациентите, и това не 
следва само по себе си да води до предоставяне на подобна информация на всички 
държави членки. Подобна информация би могла да се тълкува в други държави като 
признак за наличие на сериозни проблеми с лекарите от определена държава, когато 
всъщност в нея съществуват добре утвърдени практики, свързани с безопасността 
на пациентите. 

Изменение 646
Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 41
Директива 2005/36/ЕО
Член 56 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи на приемащата 
държава членка и на държавата членка 
по произход обменят информация 
относно наложени дисциплинарни 
мерки или наказателноправни санкции 
или други тежки, конкретни 
обстоятелства, които може да засегнат 
упражняването на дейностите по 
настоящата директива, като спазват 
изискванията на законодателството за 
защита на личните данни съгласно 
Директива 95/46/ЕО и Директива 
2002/58/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета*.

Компетентните органи на приемащата 
държава членка и на държавата членка 
по произход обменят информация 
относно наложени дисциплинарни 
мерки или наказателноправни санкции 
или други тежки, конкретни 
обстоятелства, които може да доведат 
до временно прекратяване или 
отнемане на правото на упражняване
на дейностите по настоящата директива, 
като спазват изискванията на 
законодателството за защита на личните 
данни съгласно Директива 95/46/ЕО и 
Директива 2002/58/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета*.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се определи точно какви последствия се целят с настоящият член, а 
именно при какви условия се налага временно прекратяване или отнемане на правото 
им да упражняват дейността.

Изменение 647
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42
Директива 2005/36/EО
Член 56a – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи на дадена 
държава членка информират 
компетентните органи на всички 
останали държави членки и Комисията 
за самоличността на специалист, който е 
лишен, дори временно, от националните 
органи или съдилища от правото да 
упражнява на територията на тази 
държава членка следните 

Компетентните органи на дадена 
държава членка информират 
компетентните органи на всички 
останали държави членки и Комисията 
за самоличността на специалист, който е 
лишен или ограничен, дори временно, 
от националните органи или съдилища 
от правото да упражнява на територията 
на тази държава членка следните 
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професионални дейности: професионални дейности:

Or. en

Изменение 648
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42
Директива 2005/36/ЕО
Член 56a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи на дадена 
държава членка информират 
компетентните органи на всички 
останали държави членки и Комисията 
за самоличността на специалист, който
е лишен, дори временно, от
националните органи или съдилища от
правото да упражнява на територията на 
тази държава членка следните 
професионални дейности:

Компетентните органи на дадена 
държава членка информират 
компетентните органи на всички 
останали държави членки и Комисията 
за самоличността на специалист, на 
когото с окончателно и неподлежащо 
на обжалване решение на 
националните органи или съдилища е 
отнето или ограничено, дори 
временно, правото да упражнява на 
територията на тази държава членка 
следните професионални дейности:

Or. sv

Обосновка

Фактът, че се подава информация за много лица, може да означава, че съществуват 
добре утвърдени практики, свързани с безопасността на пациентите, и това не 
следва само по себе си да води до предоставяне на подобна информация на всички 
държави членки. Подобна информация би могла да се тълкува в други държави като 
признак за наличие на сериозни проблеми с лекарите от определена държава, когато 
всъщност в нея съществуват добре утвърдени практики, свързани с безопасността 
на пациентите.

Изменение 649
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42
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Директива 2005/36/ЕО
Член 56 а параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи на дадена 
държава членка информират 
компетентните органи на всички 
останали държави членки и Комисията 
за самоличността на специалист, който е 
лишен, дори временно, от
националните органи или съдилища от 
правото да упражнява на територията на 
тази държава членка следните 
професионални дейности:

Компетентните органи на дадена 
държава членка информират 
компетентните органи на всички 
останали държави членки и Комисията 
за самоличността на специалист, който е 
лишен или ограничен, дори временно, с 
окончателно решение на националните 
органи или съдилища от правото да 
упражнява на територията на тази 
държава членка следните 
професионални дейности:

Or. en

Обосновка

Изясняване на задействането на механизма за предупреждение.

Изменение 650
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42
Директива 2005/36/ЕО
Член 56а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи на дадена 
държава членка информират 
компетентните органи на всички 
останали държави членки и Комисията
за самоличността на специалист, който е 
лишен, дори временно, от националните 
органи или съдилища от правото да 
упражнява на територията на тази 
държава членка следните 
професионални дейности:

Компетентните органи на дадена 
държава членка информират 
компетентните органи на всички 
останали държави членки за 
самоличността на специалист, който е 
лишен, дори временно, с правно 
обвързващо решение от националните 
органи или съдилища от правото да 
упражнява на територията на тази 
държава членка следните 
професионални дейности:

Or. en
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Изменение 651
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42
Директива 2005/36/ЕО
Член 56а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи на дадена 
държава членка информират 
компетентните органи на всички 
останали държави членки и Комисията 
за самоличността на специалист, който е 
лишен, дори временно, от националните 
органи или съдилища от правото да 
упражнява на територията на тази 
държава членка следните 
професионални дейности:

Компетентните органи на дадена 
държава членка информират 
компетентните органи на всички 
останали държави членки и Комисията 
за самоличността на специалист, който е 
лишен, дори временно, от националните 
органи или съдилища от правото да 
упражнява на територията на тази 
държава членка, в съответствие с 
посоченото в член 4д, параграф 1а,
следните професионални дейности:

Or. en

Изменение 652
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42
Директива 2005/36/ЕО
Член 56а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи на дадена 
държава членка информират 
компетентните органи на всички 
останали държави членки и Комисията 
за самоличността на специалист, който е 
лишен, дори временно, от националните 
органи или съдилища от правото да 
упражнява на територията на тази 
държава членка следните 
професионални дейности:

Компетентните органи на дадена 
държава членка информират 
компетентните органи на всички 
останали държави членки и Комисията 
за самоличността на специалист, който е 
лишен на територията на своята 
държава членка на произход или на 
приемащата държава членка, 
постоянно или дори временно, от 
националните органи или съдилища от 
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правото да упражнява на територията на 
тази държава членка следните 
професионални дейности:

Or. en

Изменение 653
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42
Директива 2005/36
Член 56а – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) общопрактикуващ лекар с 
удостоверение за професионална 
квалификация по точка 5.1.4 от 
приложение V;

а) лекар с удостоверение за 
професионална квалификация по точки 
5.1.1, 5.1.3 и 5.1.4 от приложение V;

Or. en

Обосновка

Изясняване на прилагането на механизма за предупреждение.

Изменение 654
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42
Директива 2005/36/ЕО
Член 56а – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) лекар-специалист със звание по 
точка 5.1.3 от приложение V;

б) лекари с базово образование и 
лекари-специалисти по член 10, буква 
б);

Or. en
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Обосновка

Не следва да има разлика в прилагането на системата за предупреждение в 
зависимост от режима на признаване.

Изменение 655
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 56 –параграф 1 – буква ва)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) медицински сестри, признати в 
рамките на обхвата на член 10;

Or. en

Изменение 656
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42 (нова)
Директива 2005/36/EО
Член 56а – параграф 1 – буква йа) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) специалисти, които имат 
отношение към безопасността на 
пациентите и подлежат на общата 
система за признаване съгласно дял 
III, глави I и II.

Or. en

Изменение 657
Robert Rochefort
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42 (нова)
Директива 2005/36/EО
Член 56а – параграф 1 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) професии, попадащи в обхвата на 
процедурата за автоматично 
признаване по силата на дял ІІІ, 
глава ІІІ от настоящата директива, 
които имат обща рамка за обучение с 
цел признаване на техните 
специалности в друга държава членка, 
с изключение на професията 
„архитект“;

Or. fr

Изменение 658
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42
Директива 2005/36/EО
Член 56а – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията по първата алинея се 
изпраща най-късно в тридневен срок от 
датата на приемане на решението за 
лишаване на съответния специалист от 
правото да упражнява дадена 
професионална дейност.

Информацията по първата алинея се 
изпраща най-късно в тридневен срок от 
датата на приемане на решението за 
лишаване на съответния специалист от 
правото да упражнява дадена 
професионална дейност посредством 
Информационната система за 
вътрешния пазар (ИСВП).

Or. en

Обосновка

За да се повиши сигурността, механизмът за предупреждение следва да се разшири, за 
да обхване случаите, когато специалистите представят невярна информация.
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Изменение 659
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42
Директива 2005/36/ЕО
Член 56а – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията по първата алинея се 
изпраща най-късно в тридневен срок
от датата на приемане на 
решението за лишаване на съответния 
специалист от правото да упражнява 
дадена професионална дейност.

Информацията по първата алинея се 
изпраща незабавно и при всички случаи
най-късно в срок от 48 часа след 
вземане на правно обвързващо 
решение за лишаване на съответния 
специалист от правото да упражнява 
дадена професионална дейност.

Or. de

Изменение 660
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42
Директива 2005/36/ЕО
Член 56а – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията по първата алинея се 
изпраща най-късно в тридневен срок от 
датата на приемане на решението за 
лишаване на съответния специалист от 
правото да упражнява дадена 
професионална дейност.

Информацията по първата алинея се 
изпраща най-късно в срок от 24 часа от 
датата на приемане на решението за 
лишаване на съответния специалист от 
правото да упражнява дадена 
професионална дейност.

Or. en

Изменение 661
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42
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Директива 2005/36/ЕО
Член 56а параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите извън приложното поле на 
Директива 2006/123/ЕО, когато 
специалист, установен в държава 
членка, извършва професионална 
дейност с професионално звание, 
различно от посочените в параграф 1 и в 
рамките на настоящата директива, 
държавата членка незабавно информира 
останалите заинтересовани държави 
членки и Комисията при фактическото 
узнаване за постъпка, конкретни 
действия или обстоятелства, свързано с 
тази дейност и което може сериозно да 
увреди здравето или безопасността на 
лица, или околната среда в друга 
държава членка. Тази информация не 
надхвърля стриктно необходимото за 
установяване на самоличността на 
съответния специалист и включва 
препратка към решението на 
компетентния орган да го лиши от 
правото да упражнява професионалната 
дейност. Другите държави членки могат 
да поискат допълнителна информация 
по реда на членове 8 и 56.

2. В случаите извън приложното поле на 
Директива 2006/123/ЕО, когато 
специалист, установен в държава 
членка, извършва професионална 
дейност с професионално звание, 
различно от посочените в параграф 1 и в 
рамките на настоящата директива, 
държавата членка незабавно информира 
останалите заинтересовани държави 
членки при фактическото узнаване за 
постъпка, конкретни действия или 
обстоятелства, свързано с тази дейност 
и което може сериозно да увреди 
здравето или безопасността на лица, или 
околната среда в друга държава членка, 
или би означавало, че лицето не е 
способно да упражнява професията 
си. Тази информация не надхвърля 
стриктно необходимото за установяване 
на самоличността на съответния 
специалист и включва препратка към 
решението на компетентния орган да го 
лиши от правото да упражнява 
професионалната дейност. Другите 
държави членки могат да поискат 
допълнителна информация по реда на 
членове 8 и 56.

Or. en

Изменение 662
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42 (нова)
Директива 2005/36/EО
Член 56а – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следва да 
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информират незабавно другите 
държави членки, включени в 
параграфи 1 и 2, когато даден 
кандидат представя невярна 
информация, включително фалшиви 
удостоверения за обучение и 
образование.

Or. en

Изменение 663
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 55а – параграф 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки, в 
съответствие с националното 
законодателство, могат да 
информират останалите държави 
членки, когато даден специалист е 
получил предупреждение от 
компетентен орган или 
професионална организация относно 
способността му да упражнява 
своята професия.

Or. en

Изменение 664
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42
Директива 2005/36/ЕО
Член 56а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обработката на лични данни за 3. Обработката на лични данни за 
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целите на обмена на информация по 
реда на параграфи 1 и 2 се извършва в 
съответствие с Директиви 95/46/ЕО и 
2002/58/ЕО. Обработката на лични 
данни от Комисията се извършва в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 45/2001.

целите на обмена на информация по 
реда на параграфи 1 и 2 се извършва в 
съответствие с Директиви 95/46/ЕО и 
2002/58/ЕО. Обработката на лични 
данни от Комисията се извършва в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 45/2001. Във всеки случай 
подробностите, съдържащи се в 
предупреждението, са ограничени до 
самоличността на специалиста, 
датата на подаване на 
предупреждението и, ако е 
приложимо, периода на временно 
прекратяване на правото му на 
упражняване.

Or. en

Изменение 665
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 56а – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Предупрежденията и тяхното 
съдържание, получени от други
държави членки, компетентни органи 
и професионални организации, трябва 
да продължат да бъдат поверителни, 
освен ако данните се оповестяват 
публично в съответствие с 
националното право на държавата 
членка, която е подала 
предупреждението.

Or. en

Изменение 666
Emilie Turunen
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 56а – параграф 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Данните относно 
предупрежденията могат да останат 
в системата ИСВП, докато са 
валидни.

Or. en

Изменение 667
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 56а – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Предупрежденията трябва да 
бъдат заличени в рамките на 24 часа 
от датата на приемане на 
решението за отмяна.

Or. en

Изменение 668
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42
Директива 2005/36/ЕО
Член 56a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията приема актове за 
изпълнение относно прилагането на 
механизма за предупреждаване. Актът 

5. Комисията приема актове за 
изпълнение относно прилагането на 
механизма за предупреждаване. Актът
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за изпълнение включва разпоредби 
относно компетентните органи, 
които имат право да изпращат и/или 
получават предупреждения,
допълването на предупрежденията с 
допълнителна информация, оттеглянето 
и закриването на предупреждения,
правата на достъп до данни, начините 
за коригиране на информацията, 
съдържаща се в предупрежденията и 
мерките за гарантиране на 
сигурността по отношение на 
обработката и периодите на 
съхранение. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
консултативната процедура по 
член 58.

за изпълнение включва допълването на 
предупрежденията с допълнителна 
информация, оттеглянето и закриването 
на предупреждения, начините за 
коригиране на информацията, 
съдържаща се в предупрежденията. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по
разглеждане по член 58.

Or. de

Изменение 669
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42
Директива 2005/36/ЕО
Член 56а – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията приема актове за 
изпълнение относно прилагането на 
механизма за предупреждаване. Актът 
за изпълнение включва разпоредби 
относно компетентните органи, които 
имат право да изпращат и/или получават 
предупреждения, допълването на 
предупрежденията с допълнителна 
информация, оттеглянето и закриването 
на предупреждения, правата на достъп 
до данни, начините за коригиране на 
информацията, съдържаща се в 
предупрежденията и мерките за 
гарантиране на сигурността по 
отношение на обработката и периодите 
на съхранение. Тези актове за 

5. След консултация с професионални 
организации и заинтересовани страни 
съгласно предвиденото в членове 57в 
(нов) и 58а (нов) и като взема предвид 
техните предложения, Комисията 
приема актове за изпълнение относно 
прилагането на механизма за 
предупреждаване. Актът за изпълнение 
включва разпоредби относно 
компетентните органи, които имат 
право да изпращат и/или получават 
предупреждения, допълването на 
предупрежденията с допълнителна 
информация, оттеглянето и закриването 
на предупреждения, правата на достъп 
до данни, начините за коригиране на 
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изпълнение се приемат в съответствие с 
консултативната процедура по член 
58.

информацията, съдържаща се в 
предупрежденията и мерките за 
гарантиране на сигурността по 
отношение на обработката и периодите 
на съхранение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане по член 
58.

Or. en

Изменение 670
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 42
Директива 2005/36/ЕО
Член 56a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията приема актове за 
изпълнение относно прилагането на 
механизма за предупреждаване. Актът 
за изпълнение включва разпоредби 
относно компетентните органи, които 
имат право да изпращат и/или получават 
предупреждения, допълването на 
предупрежденията с допълнителна 
информация, оттеглянето и закриването 
на предупреждения, правата на достъп 
до данни, начините за коригиране на 
информацията, съдържаща се в 
предупрежденията и мерките за 
гарантиране на сигурността по 
отношение на обработката и периодите 
на съхранение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
консултативната процедура по член 
58.

5. Комисията приема актове за 
изпълнение относно прилагането на 
механизма за предупреждаване. Актът 
за изпълнение включва разпоредби 
относно компетентните органи, които 
имат право да изпращат и/или получават 
предупреждения, допълването на 
предупрежденията с допълнителна 
информация, оттеглянето и закриването 
на предупреждения, правата на достъп 
до данни, начините за коригиране на 
информацията, съдържаща се в 
предупрежденията и мерките за 
гарантиране на сигурността по 
отношение на обработката и периодите 
на съхранение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане по член 
58.

Or. en
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Изменение 671
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Директива 2005/36/ЕО
Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
следната информация е налице онлайн и 
редовно се актуализира чрез 
единичните звена за контакт:

1. Държавите членки гарантират, че 
следната информация е налице онлайн и 
редовно се актуализира чрез 
компетентните органи или звена:

Or. de

Изменение 672
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Директива 2005/36/ЕО
Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
следната информация е налице онлайн и 
редовно се актуализира чрез единичните 
звена за контакт:

1. Държавите членки гарантират, че 
следната информация е налице онлайн и 
редовно се актуализира чрез единичните 
звена за контакт, които следва да 
разполагат с компетентни 
служители, способни да предоставят 
консултации на гражданите, 
включително в личен контакт:

Or. el

Обосновка

Описание на задължителните услуги, които следва да предоставят единичните звена 
за контакт.
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Изменение 673
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Директива 2005/36/ЕО
Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
следната информация е налице онлайн и 
редовно се актуализира чрез единичните 
звена за контакт: 

1. Държавите членки гарантират, че 
следната информация е налице онлайн и 
редовно се актуализира чрез 
компетентните органи или
единичните звена за контакт:

Or. de

Изменение 674
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Директива 2005/36/ЕО
Член 57 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) списък на всички регламентирани 
професии по смисъла на член 3, 
параграф 1, буква а) в държавата членка,
включително данни за контакт с 
компетентните органи за всяка 
регламентирана професия и с центъра за 
подпомагане по член 57б;

а) списък на всички регламентирани 
професии по смисъла на член 3, 
параграф 1, буква а) в държавата членка, 
включително данни за контакт с 
компетентните органи за всяка 
регламентирана професия и с центъра за 
подпомагане и контактните точки по 
член 57б;

Or. de

Изменение 675
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 43 (нова)
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Директива 2005/36/ЕО
Член 57 –параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) решения на държавите членки, 
взети относно член 4г, параграф 8 
(нов), член 4е, параграф 2 и член 7, 
параграф 4, алинея 5;

Or. en

Изменение 676
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 43 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 57 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) периоди на неупражняване на 
дадена професионална дейност, след 
които от специалиста може да се 
изиска да докаже способността си да 
упражнява тази дейност, съгласно 
предвиденото в член 55б (нов);

Or. en

Изменение 677
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Директива 2005/36/ЕО
Член 57 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
единичните звена за контакт и 
компетентните органи отговарят 

3. Държавите членки гарантират, че на 
всяка молба за информация се отговаря 
колкото е възможно по-бързо. За целта 
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колкото е възможно по-бързо на всяка 
молба за информация, отправена към 
единичното звено за контакт. За 
целта те могат да изпратят молбата за 
информация на центровете за 
подпомагане по член 57б и да 
информират за това заинтересования 
гражданин.

те могат да изпратят молбата за 
информация на центровете за 
подпомагане по член 57б и
контактните точки и да информират 
за това заинтересования гражданин.

Or. de

Изменение 678
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Директива 2005/36/ЕО
Член 57 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
единичните звена за контакт и 
компетентните органи отговарят 
колкото е възможно по-бързо на всяка 
молба за информация, отправена към 
единичното звено за контакт. За целта те 
могат да изпратят молбата за 
информация на центровете за 
подпомагане по член 57б и да 
информират за това заинтересования 
гражданин.

3. Държавите членки гарантират, че на 
всяка молба за информация, отправена 
към единичното звено за контакт или 
компетентния орган, се отговаря 
колкото е възможно по-бързо. За целта 
те могат да изпратят молбата за 
информация на центровете за 
подпомагане по член 57б и да 
информират за това заинтересования 
гражданин.

Or. de

Изменение 679
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 57а – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Компетентните органи, които се 
занимават с признаването на 
квалификациите, следва да изискат 
оригиналите на документите, 
доказващи въпросните квалификации.

Or. el

Обосновка

В случаите, когато се налага доказване на автентичността на квалификацията, за 
която се иска признаване.

Изменение 680
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Директива 2005/36/ЕО
Член 57 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки и Комисията 
предприемат съпътстващи мерки, за да
осигурят предоставянето на
информацията по параграф 1 от 
единичните звена за контакт на 
други официални езици на Съюза. Това 
не засяга законодателството на 
държавите членки за употребата на 
езици на тяхната територия.

4. Държавите членки и Комисията 
предприемат съпътстващи мерки, за да
предоставят информацията по 
параграф 1 на други официални езици 
на Съюза. Това не засяга 
законодателството на държавите членки 
за употребата на езици на тяхната 
територия.

Or. de

Изменение 681
Olga Sehnalová

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 43
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Директива 2005/36/ЕО
Член 57 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки и Комисията 
предприемат съпътстващи мерки, за да 
осигурят предоставянето на 
информацията по параграф 1 от 
единичните звена за контакт на други
официални езици на Съюза. Това не 
засяга законодателството на държавите 
членки за употребата на езици на 
тяхната територия.

4. Държавите членки и Комисията 
предприемат съпътстващи мерки, за да 
осигурят предоставянето на 
информацията по параграф 1 от 
единичните звена за контакт на всички
официални езици на приемащата 
държава и най-малко на 
процедурните езици1 на Съюза. Това не 
засяга законодателството на държавите 
членки за употребата на езици на 
тяхната територия.
__________________
1 Процедурните езици на Съюза са 
английски, френски и немски.

Or. cs

Обосновка

Публикуваната информация трябва да е достъпна не само на официалния език на 
дадената държава, но и в превод най-малко на процедурните езици на Съюза.

Изменение 682
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Директива 2005/36/ЕО
Член 57 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки и Комисията 
предприемат съпътстващи мерки, за да
осигурят предоставянето на 
информацията по параграф 1 от 
единичните звена за контакт на 
други официални езици на Съюза. Това 
не засяга законодателството на 
държавите членки за употребата на 

4. Държавите членки и Комисията 
предприемат съпътстващи мерки, за да
осигурят предоставянето на 
информацията по параграф 1 на други 
официални езици на Съюза. Това не 
засяга законодателството на държавите 
членки за употребата на езици на 
тяхната територия.
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езици на тяхната територия.

Or. de

Изменение 683
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 44a (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44а) Настоящата директива не 
засяга мерките, необходими за 
осигуряване на високо равнище на 
защита на здравето и на 
потребителите.

Or. en

Изменение 684
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Директива 2005/36/ЕО
Член 57a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
всички изисквания, процедури и 
формалности във връзка с обхванатите 
от настоящата директива въпроси могат 
лесно да бъдат изпълнени от разстояние 
и по електронен път чрез съответното 
единично звено за контакт.

1. Държавите членки гарантират, че 
всички изисквания, процедури и 
формалности във връзка с обхванатите 
от настоящата директива въпроси могат 
лесно да бъдат изпълнени от разстояние 
и по електронен път.

Or. de
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Изменение 685
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Директива 2005/36/ЕО
Член 57a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
всички изисквания, процедури и 
формалности във връзка с обхванатите 
от настоящата директива въпроси могат 
лесно да бъдат изпълнени от разстояние 
и по електронен път чрез съответното 
единично звено за контакт.

1. Държавите членки гарантират, че 
всички изисквания, процедури и 
формалности във връзка с обхванатите 
от настоящата директива въпроси могат 
лесно да бъдат изпълнени от разстояние 
и по електронен път и при условие че 
попадат в приложното поле на 
Директива 2005/36/ЕО чрез 
съответното единично звено за контакт.

Or. de

Изменение 686
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Директива 2005/36/ЕО
Член 57a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички процедури се извършват в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2006/123/ЕО относно 
единичните звена за контакт. Всички 
срокове, които държавите членки са 
длъжни да спазват при процедурите или 
формалностите съгласно настоящата 
директива, започват от момента, когато 
заявление е подадено от гражданин до 
единично звено за контакт.

4. При условие че са засегнати 
дейности, попадащи в приложното 
поле на Директива 2006/123/ЕО,
всички процедури се извършват в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2006/123/ЕО относно 
единичните звена за контакт. Всички 
срокове, които държавите членки са 
длъжни да спазват при процедурите или 
формалностите съгласно настоящата 
директива, започват от момента, когато 
гражданин е подал пълно заявление.

Or. de
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Изменение 687
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Директива 2005/36/ЕО
Член 57а - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички процедури се извършват в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2006/123/ЕО относно 
единичните звена за контакт. Всички 
срокове, които държавите членки са 
длъжни да спазват при процедурите или 
формалностите съгласно настоящата 
директива, започват от момента, когато 
заявление е подадено от гражданин до 
единично звено за контакт.

4. Всички процедури се извършват в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2006/123/ЕО относно 
единичните звена за контакт. Всички 
срокове, които държавите членки са 
длъжни да спазват при процедурите или 
формалностите съгласно настоящата 
директива, започват от момента, когато
напълно окомплектовано заявление е 
подадено от гражданин до 
компетентен орган в дадено единично 
звено за контакт.

Or. el

Обосновка

С цел да се гарантира по-надежден контрол на автентичността на представените 
документи, най-добре е той да се извършва от компетентните органи, които 
разполагат със съответния опит.

Изменение 688
Olga Sehnalová

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Директива 2005/36/ЕО
Член 57a – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички процедури се извършват в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2006/123/ЕО относно 

4. Всички процедури се извършват в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2006/123/ЕО относно 
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единичните звена за контакт. Всички 
срокове, които държавите членки са 
длъжни да спазват при процедурите или 
формалностите съгласно настоящата 
директива, започват от момента, когато 
заявление е подадено от гражданин до 
единично звено за контакт.

единичните звена за контакт. Всички 
срокове, които държавите членки са 
длъжни да спазват при процедурите или 
формалностите съгласно настоящата 
директива, започват от момента, когато 
е подадено пълно заявление от 
гражданин до единично звено за 
контакт.

Or. cs

Обосновка

Единните звена за контакт предават своевременно заявленията на компетентния 
орган. С оглед да се запазят правната сигурност и качеството и да не се спира 
административната процедура, е необходимо срокът да се изчислява от датата на 
подаване на пълното заявление.

Изменение 689
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Директива 2005/36/ЕО
Член 57a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички процедури се извършват в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2006/123/ЕО относно 
единичните звена за контакт. Всички 
срокове, които държавите членки са 
длъжни да спазват при процедурите или 
формалностите съгласно настоящата 
директива, започват от момента, когато 
заявление е подадено от гражданин до 
единично звено за контакт. 

4. Всички съответни процедури се 
извършват в съответствие с 
разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО 
относно единичните звена за контакт. 
Всички срокове, които държавите 
членки са длъжни да спазват при 
процедурите или формалностите 
съгласно настоящата директива, 
започват от момента, когато заявление е 
подадено от гражданин до единично 
звено за контакт.

Or. de

Изменение 690
Marian Harkin
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Директива 2005/36/ЕО
Член 57a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички процедури се извършват в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2006/123/ЕО относно 
единичните звена за контакт. Всички 
срокове, които държавите членки са 
длъжни да спазват при процедурите или 
формалностите съгласно настоящата 
директива, започват от момента, когато 
заявление е подадено от гражданин до
единично звено за контакт.

4. Всички процедури се извършват в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2006/123/ЕО относно 
единичните звена за контакт. Всички 
срокове, които държавите членки са 
длъжни да спазват при процедурите или 
формалностите съгласно настоящата 
директива, започват от момента, когато 
попълнено заявление е подадено от 
гражданин чрез единично звено за 
контакт до компетентния орган.

Or. en

Изменение 691
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 45
Директива 2005/36/ЕО
Член 57б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Центрове за подпомагане Центрове за подпомагане и контактни 
точки

Or. de

Изменение 692
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 45
Директива 2005/36/ЕО
Член 57б – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя не по-
късно от [да се попълни датата —
крайният срок за транспониране] център 
за подпомагане, чиято задача е да 
подпомага гражданите и центровете
на останалите държави членки във 
връзка с признаването на 
професионални квалификации съгласно 
настоящата директива, включително с 
информация за националното 
законодателство относно професиите и 
тяхното упражняване, социалното
законодателство и, когато е уместно, 
етичните правила.

1. Всяка държава членка определя не по-
късно от [да се попълни датата —
крайният срок за транспониране] център 
за подпомагане или национални 
контактни точки, чиято задача е да 
подпомагат гражданите и звената на 
останалите държави членки във връзка с 
признаването на професионални 
квалификации съгласно настоящата 
директива, включително с информация 
за националното законодателство 
относно професиите и тяхното 
упражняване, социалното 
законодателство и, когато е уместно, 
етичните правила.

Or. de

Изменение 693
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 45
Директива 2005/36/ЕО
Член 57б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка определя не 
по-късно от [да се попълни датата —
крайният срок за транспониране] център 
за подпомагане, чиято задача е да 
подпомага гражданите и центровете на 
останалите държави-членки във връзка с 
признаването на професионални 
квалификации съгласно настоящата 
директива, включително с информация 
за националното законодателство 
относно професиите и тяхното 
упражняване, социалното 
законодателство и, когато е уместно, 
етичните правила.

1. Всяка държава членка определя не по-
късно от [да се попълни датата —
крайният срок за транспониране] център 
за подпомагане, чиято задача е да 
подпомага гражданите и центровете на 
останалите държави членки във връзка с 
признаването на професионални 
квалификации съгласно настоящата 
директива, включително с информация 
за националното законодателство 
относно професиите и тяхното 
упражняване, социалното 
законодателство и, когато е уместно, 
етичните правила. Освен това по 
усмотрение на държавите членки 
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центровете за подпомагане могат да 
предлагат услуги в помощ на 
компетентния орган във връзка с 
разглеждането на досиетата за 
признаване на професионалните 
квалификации.

Or. es

Изменение 694
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 45
Директива 2005/36/ЕО
Член 57б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Центровете за подпомагане в 
приемащите държави членки 
подпомагат гражданите при 
упражняването на правата, които им 
предоставя настоящата директива, в 
сътрудничество, когато е уместно, с 
центъра за подпомагане в държавата 
членка по произход и компетентните 
органи и единичните звена за 
контакт в приемащата държава 
членка.

2. Центровете за подпомагане или 
националните контактни точки в 
приемащите държави членки 
подпомагат гражданите при 
упражняването на правата, които им 
предоставя настоящата директива, в 
сътрудничество, когато е уместно, с 
центъра за подпомагане или 
националните контактни точки в 
държавата членка по произход и 
компетентните органи в приемащата 
държава членка.

Or. de

Изменение 695
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 45
Директива 2005/36/ЕО
Член 57б – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. От всеки компетентен орган в 
приемащата държава членка се изисква 
да оказва пълно съдействие на център за 
подпомагане в приемащата държава 
членка и да предоставя информация за 
отделни случаи на тези центрове за 
подпомагане в приемащите държави 
членки по тяхно искане.

3. От всеки компетентен орган в 
приемащата държава членка се изисква 
да оказва пълно съдействие на център за 
подпомагане или на националните 
контактни точки в приемащата 
държава членка и да им предоставя 
информация за отделни случаи по тяхно 
искане.

Or. de

Изменение 696
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 45
Директива 2005/36/ЕО
Член 57б – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По искане на Комисията центровете 
за подпомагане информират Комисията 
във връзка със запитванията, по които 
Комисията работи, в двумесечен срок от 
получаването на искането.

4. По искане на Комисията центровете 
за подпомагане или националните 
контактни точки информират 
Комисията във връзка със запитванията, 
по които Комисията работи, в 
двумесечен срок от получаването на 
искането.

Or. de

Изменение 697
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 45 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 57в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията отговаря за 
сформирането на форум на 
заинтересованите страни, който 
включва, наред с другото, 
професионални организации, 
синдикати, компетентни органи и 
сдружения на 
потребителите/пациентите. 
Членството в този форум на 
заинтересованите страни следва да 
отразява различните интереси на 
заинтересованите страни по 
отношение на определена професия. 
По-специално, Комисията следва да 
провежда консултации с тези форуми 
на заинтересованите страни и те 
следва да представят предложения, 
отнасящи се до член 4а, параграф 7 и 
член 4б, параграф 2. Освен това 
Комисията може да провежда 
консултации с тези форуми при 
установяването на параметрите на 
пилотни проекти, осъществявани във 
връзка с настоящата директива. 
Комисията може също така да 
провежда консултации с тези форуми 
и да взема под внимание техните 
препоръки при провеждането на 
консултации с групите 
професионални организации, 
предвидени в член 58а (нов).

Or. en

Изменение 698
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 45 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 57г (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията отговаря за 
организирането и администрирането 
на форумите на заинтересованите 
страни съгласно предвиденото в член 
57в (нов), както и на консултациите с 
професионалните организации 
съгласно предвиденото в член 58а 
(нов).

Or. en

Изменение 699
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 45 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 58а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Консултация
Комисията гарантира провеждането 
на консултации с експерти от 
професионални групи, наред с другото 
професионални организации, и 
гарантира включването чрез 
делегирани актове на техните 
препоръки, отнасящи се до 
разпоредбите, предвидени в член 25, 
параграф 5, член 35, параграф 4, първа 
алинея, член 31, параграф 2, член 34, 
параграф 2, член 38, параграф 1, член 
40, параграф 1, член 44, параграф 2, 
член 49a, параграф 3, член 49б, 
параграф 3, член 24, параграф 4, член 
31, параграф 7, член 34, параграф 4, 
член 38, параграф 4, член 40, параграф 
4, член 44, параграф 4, член 26, 
параграф 2, член 46, параграф 4, член 
25, параграф 5, член 35, параграф 4, 
член 31, параграф 2, член 34, параграф 
2, член 38, параграф 1, член 40, 
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параграф 1, член 44, параграф 2, точка 
5.3.3 от приложение V, член 24, 
параграф 4, член 31, параграф 7, член 
34, параграф 4, член 38, параграф 4, 
член 40, параграф 4, член 44, параграф 
4, член 26, параграф 2, член 46, 
параграф 4.

Or. en

Изменение 700
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Директива 2005/36/EО
Член 58 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Работата на Комисията се подпомага 
от Комитет по признаване на 
професионални квалификации. Този 
Комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Работата на Комисията се подпомага 
от Комитет по признаване на 
професионални квалификации, който 
осигурява подходящо представяне и 
консултации както на равнище на 
Европейския съюз, така и на 
национално експертно равнище, 
както е посочено в съображение 24. 
Този Комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Обосновка

Когато действа чрез делегирани актове, Комисията трябва да гарантира, че се 
провеждат подходящи консултации със съответните заинтересовани страни и 
участващите организации. Това е необходимо, за да се осигури плавен процес на 
прозрачност и сътрудничество при вземането на решения на равнище ЕС.

Изменение 701
Sirpa Pietikäinen
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Директива 2005/36/EО
Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Работата на Комисията се подпомага 
от Комитет по признаване на 
професионални квалификации. Този 
Комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Работата на Комисията се подпомага 
от Комитет по признаване на 
професионални квалификации, който 
осигурява подходящо представяне и 
консултации както на равнище на 
Европейския съюз, така и на 
национално експертно равнище, 
както е посочено в съображение 24.
Този Комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Изменение 702
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Директива 2005/36/ЕО
Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Работата на Комисията се подпомага 
от Комитет по признаване на 
професионални квалификации. Този 
Комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Работата на Комисията се подпомага 
от Комитет по признаване на 
професионални квалификации. Този 
Комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.
Комисията следва също така да 
провежда консултации със 
заинтересованите страни, както е 
предвидено в член 57в (нов), и 
професионалните организации, както 
е предвидено в член 58а (нов), когато 
това е уместно.

Or. en
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Изменение 703
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Директива 2005/36/ЕО
Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Работата на Комисията се подпомага 
от Комитет по признаване на 
професионални квалификации. Този 
Комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Работата на Комисията се подпомага 
от Комитет по признаване на 
професионални квалификации, който 
осигурява подходящо представяне и 
консултации както на равнище на 
Европейския съюз, така и на 
национално експертно равнище. Този 
Комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Изменение 704
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Директива 2005/36/ЕО
Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Работата на Комисията се подпомага 
от Комитет по признаване на 
професионални квалификации. Този 
Комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. 1. Работата на Комисията се 
подпомага от Комитет по признаване на 
професионални квалификации, който 
осигурява подходящо представяне на 
експерти, както на национално, така 
и на европейско равнище. Този 
Комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. el

Обосновка

Не е възможно в споразумението за признаване на професионални квалификации да не 
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вземат участие и национални експерти.

Изменение 705
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 46 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 58 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията гарантира 
провеждането на консултации с 
експерти от заинтересованите 
професионални групи по подходящ 
начин, по-специално в контекста на 
работата на комитета по член 58, 
параграф 1 и представя на този 
комитет мотивиран доклад за 
консултациите.

Or. de

Изменение 706
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Директива 2005/36/ЕО
Член 58 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на този параграф се 
прилага член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на този параграф се 
прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. de

Изменение 707
Robert Rochefort
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Предложение за директива
Член 1 — параграф 1 — точка 46 (нова)
Директива 2005/36/EО
Член 58 — параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. fr

Изменение 708
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 47 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 58 – параграф 2 – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Преди приемането на делегиран 
акт, Комисията, когато това е 
предвидено в настоящата директива, 
следва да провежда консултации с 
форума или форумите на 
съответните заинтересовани страни 
съгласно предвиденото в член 57в (нов) 
и с професионалните организации 
съгласно предвиденото в член 58а 
(нов), като включва техните 
предложения, и следва надлежно да 
взема под внимание резултата от 
всеки пилотен проект.

Or. en

Изменение 709
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 47
Директива 2005/36/ЕО
Член 58a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграф 2, 
член 4а, параграф 7, член 4б, 
параграф 2, член 20, член 21а, 
параграф 3, член 24, параграф 4,
член 25, параграф 5, член 26, 
параграф 2, член 31, параграфи 2 и 7, 
член 34, параграфи 2 и 4, член 35, 
параграф 4, член 38, параграфи 1 и 4, 
член 40, параграф 1 и 4, член 44,
параграфи 2 и 4, член 46, параграф 4, 
член 49а, параграф 3 и член 49б, 
параграф 3 се предоставя на Комисията 
за неопределен срок, считано от [да се 
попълни датата — датата на влизане в 
сила на Директивата за изменение].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграф 2, 
член 4а, параграф 7, член 20, член 21а, 
параграф 3, член 25, параграф 5, 
член 26, параграф 2, член 31,
параграф 2, член 34, параграф 2, 
член 35, параграф 4, член 38,
параграф 1, член 40, параграф 1, 
член 44, параграф 2, член 46, 
параграф 4, член 49а, параграф 3 се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от [да се 
попълни датата — датата на влизане в 
сила на Директивата за изменение].

Or. de

Изменение 710
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 47 (нова)
Директива 2005/36/EО
Член 58а – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 
24а, член 25, параграф 5, член 26, член 
31, параграф 2, член 34, параграф 2, 
член 40, параграф 1, член 49, параграф 
3 и член 49б, параграф 3, изисква от 
Комисията преди приемането на 
делегиран акт да провежда 
консултации с държавите членки и 
съответните заинтересовани 
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страни, които могат да включват 
компетентни органи и 
представителни организации.

Or. en

Изменение 711
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 47
Директива 2005/36/ЕО
Член 58a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочени в член 3, параграф 2, член 4а, 
параграф 7, член 4б, параграф 2, 
член 20, член 21а, параграф 3, член 24, 
параграф 4, член 25, параграф 5, 
член 26, параграф 2, член 31, 
параграфи 2 и 7, член 34, параграфи 2 
и 4, член 35, параграф 4, член 38, 
параграфи 1 и 4, член 40, параграфи 1 
и 4, член 44, параграфи 2 и 4, член 46, 
параграф 4, член 49а, параграф 3 и 
член 49б, параграф 3, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочени в член 3, параграф 2, член 4а, 
параграф 7, член 20, член 21а, 
параграф 3, член 25, параграф 5, 
член 26, параграф 2, член 31, 
параграф 2, член 34, параграф 2, 
член 35, параграф 4, член 38, 
параграф 4, член 40, параграф 1, 
член 44, параграф 2, член 46, 
параграф 4, член 49а, параграф 3, може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. de

Изменение 712
Heide Rühle
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) [...] заличава се

Or. de

Обосновка

С модернизирането на директивата процедурите следва да се рационализират и да се 
съобразят в по-голяма степен с потребителите. Прекомерните задължения за 
докладване противоречат на тази цел. Определените още в член 60 и утвърдени 
задължения за докладване са достатъчни.

Изменение 713
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 48a (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 60 – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

48a) В член 60, параграф 1 се заменя 
със следния текст:
1. От [да се попълни датата —
крайният срок за транспониране] 
държавите членки изпращат на 
Комисията на всеки две години доклад 
относно прилагането на 
директивата, който съдържа списък 
на съществуващите регламентирани 
професии съгласно националното им 
право. Комисията създава и поддържа 
публична база данни с тази 
информация.

Or. de
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Изменение 714
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Директива 2005/36/EО
Член 59 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изпращат 
уведомление на Комисията със списъка 
на съществуващите регламентирани 
професии съгласно националното им 
право до [да се попълни датата —
крайният срок за транспониране]. 
Комисията се уведомява незабавно и за 
всяка промяна в списъка на 
регламентираните професии. Комисията 
създава и поддържа публична база 
данни с тази информация.

1. Държавите членки изпращат 
уведомление на Комисията със списъка 
на съществуващите регламентирани 
професии на тяхната територия [да 
се попълни датата — крайният срок за 
транспониране]. Комисията се 
уведомява незабавно и за всяка промяна 
в списъка на регламентираните 
професии. Комисията създава и 
поддържа публична база данни с тази 
информация.

Or. en

Изменение 715
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Директива 2005/36/EО
Член 59 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изпращат 
уведомление на Комисията със списъка 
на съществуващите регламентирани 
професии съгласно националното им 
право до [да се попълни датата —
крайният срок за транспониране]. 
Комисията се уведомява незабавно и за 
всяка промяна в списъка на 
регламентираните професии. Комисията 
създава и поддържа публична база 
данни с тази информация.

1. Държавите членки изпращат 
уведомление на Комисията със списъка 
на съществуващите регламентирани 
професии съгласно националното им 
право до [да се попълни датата —
крайният срок за транспониране]. 
Комисията се уведомява незабавно и за 
всяка промяна в списъка на 
регламентираните професии. Комисията 
създава и поддържа публична база 
данни на регламентираните 
професии, включително общо 
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описание на обхванатите от всяка 
професия дейности.

Or. en

Обосновка

Професиите в различните държави членки могат да имат различен обхват. Трудно би 
било да се добие представа дали се има предвид една и съща професия единствено по 
нейното наименование.

Изменение 716
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Директива 2005/36/EО
Член 59 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки проверяват дали, 
според изискванията на техните правни 
системи, ограничаването на достъпа до 
дадена професия или нейното 
упражняване по отношение на 
титулярите на съответната 
професионална квалификация, 
включително използването на 
професионални звания и позволените 
професионални дейности с използването 
на такова звание, е съвместимо със 
следните принципи:

2. Държавите членки проверяват дали, 
изискванията според техните правни 
системи за ограничаване на достъпа до 
дадена професия или нейното 
упражняване по отношение на 
титулярите на съответната 
професионална квалификация, 
включително използването на 
професионални звания и позволените 
професионални дейности с използването 
на такова звание, наричани в този член 
„изисквания“, са съвместими със 
следните принципи:

Or. en

Изменение 717
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Директива 2005/36/EО
Член 59 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изискванията да не допускат пряка 
или косвена дискриминация по 
признака гражданство или 
местожителство;

а) изискванията да не допускат пряка 
или косвена дискриминация въз основа 
на гражданство или местожителство;

Or. en

Изменение 718
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Директива 2005/36/EО
Член 59 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискванията да бъдат мотивирани 
със съображение, имащо 
преимуществено юридическо действие, 
свързано с обществения интерес;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 719
Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Директива 2005/36/ЕО
Член 59 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискванията да бъдат мотивирани 
със съображение, имащо 
преимуществено юридическо действие, 
свързано с обществения интерес;

б) изискванията да бъдат мотивирани 
със съображение, имащо 
преимуществено юридическо действие, 
свързано с обществения интерес, 
съгласно определеното в член 3, 
параграф 1, буква н) (нова);
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Or. en

Изменение 720
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Директива 2005/36/EО
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разпоредбите на параграф 1 се 
прилагат също към професиите, 
регламентирани в дадена държава 
членка от сдружение или организация 
по смисъла на член 3, параграф 2, и към 
изискванията във връзка с 
необходимостта от членство.

3. Разпоредбите на параграф 1 се 
прилагат също към професиите, 
регламентирани в дадена държава 
членка от сдружение или организация 
по смисъла на член 3, параграф 2, и към 
изискванията за членство в тези 
сдружения или организации.

Or. en

Изменение 721
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 48
COM(2011)0833
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До [да се попълни датата —
крайният срок за транспониране]
държавите членки предоставят 
информация за изискванията, които те 
възнамеряват да запазят и за мотивите, 
поради които считат, че тези изисквания 
са в съответствие с параграф 2. 
Държавите членки предоставят 
информация за изискванията, които 
въвеждат впоследствие, и за мотивите, 
поради които считат, че тези изисквания 
са в съответствие с параграф 2, в 

4. Държавите членки предоставят 
информация за изискванията, които те 
възнамеряват да запазят и за мотивите, 
поради които считат, че тези изисквания 
са в съответствие с параграф 2. 
Държавите членки предоставят 
информация за изискванията, които 
въвеждат впоследствие, и за мотивите, 
поради които считат, че тези изисквания 
са в съответствие с параграф 2, в 
шестмесечен срок от приемането на 
мярката.
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шестмесечен срок от приемането на 
мярката.

Or. en

Изменение 722
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 49 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 61 – тире 3 (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка година не по-късно от 31 март 
всяка държава членка изпраща на 
Комисията броя на здравните 
специалисти, свързани с професиите, 
посочени в глава III, с които 
държавите членки биха могли да се 
разделят, без да се застраши 
правилното функциониране на 
тяхната собствена система за 
обществено здравеопазване. 
Комисията съставя списък с този 
брой и го изпраща на държавите 
членки. 
Всяка година, ако е постигнат броят 
на професионалните квалификации, 
признати от приемащите държави 
членки, държавите членки по 
произход могат да се ползват от 
дерогация от глава I на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 723
Andreas (Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 50a (нова)



PE498.003v02-00 96/96 AM\916793BG.doc

BG

Директива 2005/36/ЕО
Приложение V – V.1 – точка 5.1.3 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

50a) Точка 5.1.3 от приложение V се 
заменя със следния текст:
5.1.3 Наименования на 
специализираното обучение по 
медицина — минимални изисквания за 
продължителност и съдържание

Or. de

Обосновка

Следва да има единно определение в цяла Европа за „лекар“ и „лекар-специалист“ от
гледна точка на продължителност и съдържание на обучението, за да се гарантира 
единна проверка на знанията, практическите умения и общите професионални умения. 
При разработването на критериите Комисията следва да се ползва от експертните 
знания на европейските професионални сдружения. Предложението за изменение 
следва да постави начало на дискусия относно съответните мерки за уеднаквяване.


