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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните 
квалификации и на Регламент относно осъществяването на административно 
сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0883),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 46, 53, параграф 1, 62 и 114 от 
Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C7-0512/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Френската 
република в рамките на протокол №2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, деклариращи, че проектът на законодателен 
акт не съответства на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно прилагането на 
Директива 2005/36/EО относно признаването на професионалните квалификации1,

– като взе предвид публичното изслушване на комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите, озаглавено „Растеж и мобилност: модернизиране на 
директивата относно признаването на професионалните квалификации“ от 25 април 
2012 г.,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 2,

– като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на 
данните3,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и  на 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
(A7-0000/2012),

                                               
1 Приети текстове на тази дата, P7_TA(2011)0490.
2 ОВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.
3 ОВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.
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1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче, например при лекарите 
или други професии, които имат 
отношения към човешкото здраве, 
държавата членка следва да има право 
да откаже частичен достъп.

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче, например при всички
професии, при които има отговорност 
по отношение на общественото
здраве, сигурността или здравното 
наблюдение, държавата членка следва 
да има право да изключи въпросните 
професии от режима на частичен 
достъп.

Or. fr
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Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Директива 2005/36/ЕО следва да 
обхване и нотариусите. При 
заявленията за признаване при 
установяване държавите членки 
следва да могат да налагат 
необходимите изпити за 
правоспособност или период за 
приспособяване, за да се избегне 
всякаква дискриминация в 
националните процедури за подбор и 
назначаване. При свободното 
предоставяне на услуги нотариусите
следва да нямат възможност да 
изготвят официални документи и да 
извършват други удостоверителни 
дейности, които изискват печата на 
приемащата държава членка.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Предвид слабата мобилност и естеството на професията нотариус по отношение на 
свободата на установяване и ролята на нотариуса като публичен служител в 
повечето държави членки, не се преценява за необходимо въвеждането на специфични 
разпоредби.

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Системата на автоматично 
признаване на основата на 
хармонизирани минимални
квалификационни изисквания зависи от 
навременното уведомяване за новите 
или променени удостоверения за 
професионални квалификации от 
държавите членки и тяхното 

(12) Системата на автоматично 
признаване на основата на 
хармонизирани  квалификационни 
изисквания зависи от навременното 
уведомяване за новите или променени 
удостоверения за професионални 
квалификации от държавите членки и 
тяхното публикуване от Комисията. В 
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публикуване от Комисията. В противен 
случай притежателите им нямат никакви 
гаранции, че ще могат да се възползват 
от автоматичното признаване. За повече 
прозрачност и улеснение при 
проверката на новозаявените звания, 
държавите членки следва да натоварят 
подходящ орган, например 
акредитационен съвет или 
министерство, с това да разглежда всяко 
уведомление и да докладва на 
Комисията за съответствието с 
Директива 2005/36/ЕО.

противен случай притежателите им 
нямат никакви гаранции, че ще могат да 
се възползват от автоматичното 
признаване. За повече прозрачност и 
улеснение при проверката на 
новозаявените звания, държавите 
членки следва да натоварят подходящ 
орган, например акредитационен съвет 
или министерство, с това да разглежда 
всяко уведомление и да докладва на 
Комисията за съответствието с 
Директива 2005/36/ЕО.

Or. fr

Обосновка

Вж. обосновката на заглавието на глава III от дял III.

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С оглед повече мобилност при 
лекарите специалисти, които вече са 
получили квалификация на лекар 
специалист и впоследствие следват друг 
специализиран курс на обучение, 
държавите членки следва да имат 
възможност да предвиждат 
освобождаване от някои части от 
обучението, ако те вече са били покрити 
в учебната програма за придобиване на 
медицинска специалност в тази
държава членка, която е обхваната от 
режима на автоматично признаване.

(14) С оглед повече мобилност при 
лекарите специалисти, които вече са 
получили квалификация на лекар 
специалист и впоследствие следват друг 
специализиран курс на обучение, 
държавите членки следва да имат 
възможност да предвиждат 
освобождаване от някои части от 
обучението, ако те вече са били покрити 
в учебната програма за придобиване на 
медицинска специалност в държава 
членка, която е обхваната от режима на 
автоматично признаване.

Or. fr

Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С оглед опростяване на системата 
за автоматично признаване на 
специалностите „лекар“ и „лекар по 
дентална медицина“, тези специалности 
следва да бъдат обхванати от Директива 
2005/36/ЕО, ако са общи в най-малко 
една трета от държавите членки.

(16) С оглед опростяване на системата 
за автоматично признаване на 
специалностите „лекар“, „лекар по 
дентална медицина“ и „ветеринарен 
лекар“ тези специалности следва да 
бъдат обхванати от Директива 
2005/36/ЕО, ако са общи в най-малко 
една трета от държавите членки.

Or. fr

Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Функционирането на системата за 
автоматично признаване зависи от 
доверието в квалификационните 
изисквания, които са в основата на 
квалификацията на специалистите.
Следователно е важно минималните 
квалификационни изисквания за 
архитектите да отразяват 
нововъведенията в образованието по 
архитектура, особено по отношение на 
признатата потребност от допълване на 
академичното обучение с 
професионален стаж под наблюдението 
на квалифицирани архитекти.
Същевременно минималните 
квалификационни изисквания следва да 
бъдат достатъчно гъвкави, за да се 
избегне ненужното ограничаване на 
свободата на държавите членки да 
уреждат своите образователни системи.

(17) Функционирането на системата за 
автоматично признаване зависи от 
доверието в квалификационните 
изисквания, които са в основата на 
квалификацията на специалистите.
Следователно е важно
квалификационните изисквания за 
архитектите да отразяват 
нововъведенията в образованието по 
архитектура, особено по отношение на 
признатата потребност от допълване на 
академичното обучение с 
професионален стаж под наблюдението 
на квалифицирани архитекти.
Същевременно квалификационните
изисквания следва да бъдат достатъчно 
гъвкави, за да се избегне ненужното 
ограничаване на свободата на 
държавите членки да уреждат своите 
образователни системи.

Or. fr

Обосновка

Вж. обосновката на заглавието на глава III от дял III.



PE494.470v01-00 10/66 PR\909378BG.doc

BG

Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Дипломираните лица, които желаят 
да преминат платен стаж в друга 
държава членка, където такъв стаж е 
възможен, следва да бъдат обхванати от 
Директива 2005/36/ЕО, с оглед по-
голямата им мобилност. Необходимо е 
също така да се предвиди признаване на 
техния стаж от държавата членка по 
произход.

(20) Дипломираните лица, които желаят 
да преминат стаж, предвиден в рамките 
на обучение с цел подготовка за 
регламентирана професия в друга 
държава членка, където такъв стаж е 
възможен, следва да бъдат обхванати от 
Директива 2005/36/ЕО, с оглед по-
голямата им мобилност. Необходимо е 
също така да се предвиди признаване на 
техния стаж от държавата членка по 
произход.

Or. fr

Обосновка

Следва точно да се определи за какви стажове става въпрос, тъй като те не винаги 
са платени.

Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Директива 2005/36/ЕО предвижда 
изграждането на система от национални 
контактни точки. Поради влизането в 
сила на Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 година относно 
услугите на вътрешния пазар и 
създаването на единични звена за 
контакт по тази Директива, съществува 
риск от застъпване. Затова 
националните контактни точки, 
създадени в съответствие с Директива 
2005/36/ЕО следва да се превърнат в 
центрове за съдействие, които следва да 

(21) Директива 2005/36/ЕО предвижда 
изграждането на система от национални 
контактни точки. Поради влизането в 
сила на Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 година относно 
услугите на вътрешния пазар и 
създаването на единични звена за 
контакт по тази Директива, съществува 
риск от застъпване. Затова 
националните контактни точки, 
създадени в съответствие с Директива 
2005/36/ЕО следва да се превърнат в 
центрове за съдействие, които следва да 
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насочат дейността си към 
предоставянето на консултации на 
гражданите, включително в личен 
контакт, с оглед на това всекидневното 
прилагане на правилата на вътрешния 
пазар към отделните случаи на 
граждани да се следи на национално 
ниво.

насочат дейността си към 
предоставянето на консултации на 
гражданите, включително в личен 
контакт, с оглед на това всекидневното 
прилагане на правилата на вътрешния 
пазар към отделните случаи на 
граждани да се следи ефективно на 
национално ниво.

Or. fr

Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Макар и Директивата да 
предвижда вече подробни задължения 
за държавите членки относно обмена на 
информация, тези задължения следва да 
бъдат подсилени. Държавите членки 
следва не само да реагират на молби за 
информация, но и да предупреждават 
други държави членки проактивно. Тази 
система за предупреждаване следва да 
бъде сходна с предвидената по 
Директива 2006/123/ЕО. Необходим е 
обаче специфичен механизъм за 
предупреждение за здравните 
специалисти, които се ползват от 
автоматично признаване в съответствие 
с Директива 2005/36/ЕО. Това следва да 
се прилага и към ветеринарните лекари, 
освен ако държавите членки вече са 
задействали механизма за 
предупреждение в съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО. Всички 
държави членки следва да бъдат 
предупредени, ако даден специалист 
поради дисциплинарна мярка или 
осъдителна присъда вече няма право на 
преместване в друга държава членка.
Предупреждението следва да се 
задейства чрез ИСВП, независимо от 
това дали специалистът е упражнявал 

(22) Макар и директивата да 
предвижда вече подробни задължения 
за държавите членки относно обмена на 
информация, тези задължения следва да 
бъдат подсилени. Държавите членки 
следва не само да реагират на молби за 
информация, но и да предупреждават 
други държави членки проактивно. Тази 
система за предупреждаване следва да 
бъде сходна с предвидената по 
Директива 2006/123/ЕО. Необходим е 
обаче специфичен механизъм за 
предупреждение за здравните 
специалисти, които се ползват от 
автоматично признаване в съответствие 
с Директива 2005/36/ЕО. Това следва да 
се прилага и към ветеринарните лекари, 
освен ако държавите членки вече са 
задействали механизма за 
предупреждение в съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО. Всички 
държави членки следва да бъдат 
предупредени, ако на даден специалист 
поради дисциплинарна мярка или 
осъдителна присъда бъде отнето 
правото да упражнява професията си 
или ако са използвали или са се 
опитали да използват 
фалшифицирани документи при 
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права по Директива 2005/36/ЕО или е 
подал заявление за признаване на 
професионални квалификации чрез 
издаване на Европейска професионална 
карта или чрез друг метод, предвиден в 
Директивата. Процедурата за 
предупреждаване следва да бъде 
съобразена с правото на Съюза за 
защита на личните данни и други 
основни права.

заявлението за признаване на 
квалификациите. Предупреждението 
следва незабавно да се задейства чрез 
ИСВП, независимо от това дали 
специалистът е упражнявал права по 
Директива 2005/36/ЕО или е подал 
заявление за признаване на 
професионални квалификации чрез 
издаване на Европейска професионална 
карта или чрез друг метод, предвиден в 
Директивата. Процедурата за 
предупреждаване следва да бъде 
съобразена с правото на Съюза за 
защита на личните данни и други 
основни права.

Or. fr

Обосновка

Механизмът за предупреждение в случай на отнемане на правото на упражняване на 
професия следва да се допълни с предупреждение в случаите на специалисти, уличени в 
опит за измама.

Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С оглед допълване или изменение 
на определени несъществени елементи 
от Директива 2005/36/ЕО, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на актуализирането на 
приложение І, определянето на 
критериите за изчисляване на таксите, 
свързани с Европейската професионална 
карта, уточняването на подробностите 
по документацията, необходима за 
Европейската професионална карта, 
приспособяването на списъците от 
дейности по приложение ІV, 
адаптирането на точки 5.1.1—5.1.4, 

(24) С оглед допълване или изменение 
на определени несъществени елементи 
от Директива 2005/36/ЕО, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на актуализирането на 
приложение І, определянето на 
критериите за изчисляване на таксите, 
свързани с Европейската професионална 
карта, уточняването на подробностите 
по документацията, необходима за 
Европейската професионална карта, 
приспособяването на списъците от 
дейности по приложение ІV, 
адаптирането на точки 5.1.1—5.1.4, 
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5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 и 
5.7.1 от приложение V, уточнението на 
знанията и уменията за лекарите, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
ветеринарните лекари, акушерките, 
фармацевтите и архитектите, 
адаптирането на минималните периоди 
на обучение за специализираното 
обучение на лекари и лекари по 
дентална медицина, включването в 
точка 5.1.3 от приложение V на нови 
медицински специалности, измененията 
в списъка по точки 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 и 5.6.1 от приложение V, 
включването в точка 5.3.3 от 
приложение V на нови специалности в 
денталната медицина и определянето на 
условията за прилагане на общи изпити 
в обучението. От особено значение е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната работа, включително
на експертно ниво. При подготовката и
съставянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигурява 
едновременно, навременно и подходящо 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 и 
5.7.1 от приложение V, уточнението на 
знанията и уменията за лекарите, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
ветеринарните лекари, акушерките, 
фармацевтите и архитектите, 
адаптирането на минималните периоди 
на обучение за специализираното 
обучение на лекари и лекари по 
дентална медицина, включването в 
точка 5.1.3 от приложение V на нови 
медицински специалности, измененията 
в списъка по точки 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 и 5.6.1 от приложение V, 
включването в точка 5.3.3 от 
приложение V на нови специалности в 
денталната медицина и определянето на 
условията за прилагане на общи изпити 
в обучението. От особено значение е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на
подготвителната работа, по-специално
на експертно ниво, включително с 
националните органи, 
професионалните асоциации, 
представителите на академичните 
среди и социалните партньори. При 
подготовката и съставянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигурява едновременно, навременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и
на Съвета.

Or. fr

Обосновка

Целесъобразно е да се осигури прозрачен и основаващ се на съгласуване процес на 
приемане на делегираните актове.

Изменение 11
Предложение за директива
Член 1 – точка 1
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Директива 2005/36/ЕО
Член 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до регламентирана професия и достъпа 
до платени стажове в друга държава 
членка и тяхното признаване.

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до определени регламентирани 
професии и достъпа до стажове, които 
са част от обучението за 
регламентирана професия, независимо 
дали този достъп обуславя или не 
правото за упражняване на тази 
професия, и признаването на такива 
стажове, осъществени в друга 
държава членка.

Or. fr

Обосновка

Частичният достъп не следва да се прилага за всички професии във връзка с въпроси, 
свързани със здравето и обществената сигурност. Също така следва точно да се 
определи за какви стажове става въпрос, тъй като те не винаги са платени.

Изменение 12
Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – уводна част
Директива 2005/36/ЕО
Член 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) В член 2 параграф 1 се заменя със 
следното:

2) В член 2 параграфи 1 и 2 се заменят
със следното:

Or. fr

Изменение 13
Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2005/36/ЕО
Член 2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага към 
всички граждани на държава членка, 
включително упражняващите свободни 
професии, които желаят да упражняват 
регламентирана професия или да 
преминат платен стаж в друга държава 
членка, различна от държавата, в която 
са придобили своите професионални 
квалификации, като самостоятелно 
заети или като заети лица.

1. Настоящата директива се прилага към 
всички граждани на държава членка, 
включително упражняващите свободни 
професии, които желаят да упражняват 
регламентирана професия или да 
преминат стаж, който е част от 
обучението за регламентирана 
професия, независимо дали обуславя 
или не правото за упражняване на 
тази професия, в друга държава 
членка, различна от държавата, в която 
са придобили своите професионални 
квалификации, като самостоятелно 
заети или като заети лица.

2. Всяка държава членка може да 
допусне граждани на държава членка, 
притежаващи удостоверения за 
професионални квалификации, които 
не са придобити в държава членка, да 
упражняват  регламентирана 
професия по смисъла на член 3, 
параграф 1,буква a), на своята 
територия в съответствие със 
собствената ѝ нормативна уредба. Що 
се отнася до професиите по дял III, 
глава III, това първоначално 
признаване трябва да е съобразено с 
[...] квалификационните изисквания, 
предвидени в тази глава.

Or. fr

Обосновка

Следва точно да се определи за какви стажове става въпрос, тъй като те не винаги 
са платени.

Изменение 14
Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква а) – подточка i) – уводна част
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) буква е) се заменя със следния текст: i) букви е) и з) се заменят със следния 
текст:

Or. fr

Изменение 15
Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква а) – подточка i)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

з) „изпит за правоспособност“ е 
проверка на професионалните 
познания, умения и компетентност
на молителя, извършена от 
компетентните органи на 
приемащата държава членка, с цел е 
да се оцени правоспособността на 
молителя да упражнява 
регламентирана професия в тази 
държава членка. С оглед 
провеждането на този изпит, 
компетентните органи съставят 
списък на областите, които, въз 
основа на сравнение между 
обучението, изисквано в съответната 
държава членка, и това, получено от 
молителя, не са обхванати от 
дипломата или други удостоверения 
за професионални квалификации, на 
които молителят се позовава.
Изпитът за правоспособност трябва 
да отчита факта, че молителят е 
професионалист, получил 
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квалификация в държава членка по 
произход или по местопребиваване. 
Той обхваща области, които се 
избират измежду фигуриращите в 
списъка и чието познаване е 
съществено условие за способността 
да се упражнява професията в 
приемащата държава членка.  Този 
изпит може също така да обхваща 
познаването на правилата за 
професионално поведение, 
приложими за съответните дейности в 
приемащата държава членка.
Условията и редът на изпита за 
правоспособност и статутът в 
приемащата държава членка на 
молителя, който желае да се подготви 
за изпита за правоспособност в тази 
държава, се определят от 
компетентните органи в същата 
държава членка;

Or. fr

Изменение 16
Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „платен стаж“ е изпълнението на 
платени дейности под наставление с 
оглед на получаването на достъп до 
регламентирана професия след полагане 
на изпит;

й) „стаж в рамките на обучение за 
регламентирана професия“ е 
изпълнението на платени или не
дейности под наставление с оглед на 
получаването на достъп до 
регламентирана професия след полагане 
на изпит;

Or. fr

Обосновка

Следва точно да се определи за какви стажове става въпрос, тъй като те не винаги 
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са платени.

Изменение 17
Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „учене през целия живот“ е 
цялостното общо и професионално 
образование и обучение, неформално 
образование и неформално обучение 
през целия живот, което води до 
повишаване на знанията, уменията и
компетенциите.

л) „учене през целия живот“ е 
цялостното общо и професионално 
образование и обучение, неформално 
образование и неформално обучение 
през целия живот, което води до 
повишаване на компетентността, що 
се отнася до знанията, уменията и
професионалната етика.

Or. fr

Обосновка

Адаптиране на общоприетото определение за професионална компетентност. 

Изменение 18
Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква ла) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) „изисквания и условия за обучение“ 
са цялостният набор от знания, 
умения и компетентност, 
необходими за упражняване на дадена 
професия;

Or. fr

Обосновка

Вж. изменението на заглавието на глава III от дял III.
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Изменение 19
Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – точка lб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б) „кредити по ЕСТК“ са кредити, 
които изразяват количеството 
работа, изисквано от всеки учебен 
курс по отношение на общата 
стойност на работата, необходима 
за успешното преминаване на пълна 
академична година в контекста на 
Европейска система за трансфер и 
натрупване на кредити ЕСТК при 
условия на прозрачност и 
съпоставимост на дипломите; този 
обем работа включва не само 
лекциите, упражненията и 
семинарите, но също така и 
стажовете, изследванията или 
проучванията на място, 
самостоятелната работа, както и 
изпитите и евентуалните други 
форми на оценяване; в рамките на 
ECTК 60 кредита представляват 
обемът работа за една академична 
година, а 30 кредита - този за един 
семестър.

Or. fr

Обосновка

Тъй като предложението за изменение въвежда позоваването на кредитите по ECTS, 
следва да им се даде определение.

Изменение 20
Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4 a – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията приема актове за 
изпълнение за уточнение на 
Европейските професионални карти за 
определени професии, формата на 
Европейската професионална карта, 
преводите, които е необходимо да 
придружават всяко заявление за 
издаване на Европейска професионална 
карта и подробностите около оценката 
на заявленията, като отчита 
особеностите на всяка професия. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с консултативната 
процедура по член 58.

6. Комисията приема актове за 
изпълнение за уточнение на 
Европейските професионални карти за 
определени професии, по искане от 
тяхна страна, определящи формата на 
Европейската професионална карта, 
преводите, които е необходимо да 
придружават всяко заявление за 
издаване на Европейска професионална 
карта и подробностите около оценката 
на заявленията, като отчита 
особеностите на всяка професия. Тези
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с консултативната 
процедура по член 58.

Or. fr

Обосновка

Уточнява се доброволният характер на въвеждането на професионална карта.

Изменение 21
Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4 a – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Всички такси за сметка на 
заявителите във връзка с 
административните процедури за 
издаване на Европейска професионална 
карта, са разумни, пропорционални и 
съизмерими с разходите, направени от 
държавата членка по произход и 
приемащата държава членка и нямат 
възпиращ ефект за подаването на 
заявления за Европейска професионална
карта. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 58а относно 
определянето на критерии за 

7. Всички такси за сметка на 
заявителите във връзка с 
административните процедури за 
издаване на Европейска професионална 
карта, са разумни, пропорционални и 
съизмерими с разходите, направени от 
държавата членка по произход и 
приемащата държава членка и нямат 
възпиращ ефект за подаването на 
заявления за Европейска професионална 
карта, и те при всички случаи са на 
съпоставимо равнище с разходите 
съгласно процедурите по дялове II и 
III от настоящата директива. В 
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изчисляване и разпределение на 
таксите.

случай на неспазване на тези 
принципи Комисията е оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 58а относно 
определянето на критерии за 
изчисляване и разпределение на 
таксите.

Or. fr

Обосновка

Изборът на процедурата на признаване посредством професионалната карта не 
трябва да води до допълнителни разходи за заявителя.

Изменение 22
Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4 б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Обосновка

На първия етап от прилагането на системата сроковете за разглеждане следва да са 
удължени, за да се гарантира оптимално функциониране и по-добро качество на 
услугата.

Изменение 23
Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4в – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Европейска професионална карта за 
предоставяне на услуги на временен и 
случаен принцип извън случаите по 
член 7, параграф 4

Or. fr

Изменение 24
Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4в – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

На първия етап от прилагането на системата сроковете за разглеждане следва да са 
удължени, за да се гарантира оптимално функциониране и по-добро качество на 
услугата. Освен това, следва отново да се въведе принципът на ежегодно обновяване 
на декларацията, за да бъдат информирани по подходящ начин държавите членки 
относно присъствието на доставчици на услуги на тяхна територия.

Изменение 25
Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 26
Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако притежателят на Европейска 
професионална карта желае да 
предоставя услуги в други държави 
членки, различни от първоначално 
информираните в съответствие с 
параграф 1 или желае да продължи да 
предоставя услуги след изтичането на
двегодишния срок по параграф 1, той 

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

може да продължи да използва 
Европейската професионална карта по 
параграф 1. В такъв случай той 
представя декларацията по член 7 на 
съответната приемаща държава 
членка.

Or. fr

Обосновка

Следва отново да се въведе принципът на ежегодно обновяване на декларацията, за да 
бъдат информирани по подходящ начин държавите членки относно присъствието на 
доставчици на услуги на тяхна територия.

Изменение 27
Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Европейска професионална карта за 
установяване и за предоставяне на
временен и случаен принцип на услуги 
по член 7, параграф 4

Or. fr

Изменение 28
Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След получаването на пълно 
заявление за издаване на Европейска 
професионална карта, компетентният 
орган на държавата членка по произход 
в двуседмичен срок проверява и 
потвърждава автентичността и 
валидността на подадените 

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

придружаващи документи, изготвя 
Европейската професионална карта, 
предава я за удостоверяване на 
компетентния орган на приемащата
държава членка и информира този орган 
за съответното досие в ИСВП.
Държавата членка по произход 
уведомява заявителя на кой етап е 
процедурата.

Or. fr

Обосновка

На първия етап от прилагането на системата сроковете за разглеждане следва да са 
удължени, за да се гарантира оптимално функциониране и по-добро качество на 
услугата.

Изменение 29
Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

На първия етап от прилагането на системата сроковете за разглеждане следва да са 
удължени, за да се гарантира оптимално функциониране и по-добро качество на 
услугата.
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Изменение 30
Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

На първия етап от прилагането на системата сроковете за разглеждане следва да са 
удължени, за да се гарантира оптимално функциониране и по-добро качество на 
услугата.

Изменение 31
Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4г – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато приемащата държава членка 
не вземе решение в сроковете по 
параграфи 2 и 3 или не поиска 
допълнителна информация в
едномесечен срок от получаването на 

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

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

Or. fr

Обосновка

В контекста на удължаване на сроковете е целесъобразно да се гарантира, че 
заявителят е редовно информиран относно статуса на неговото заявление. Освен 
това, механизмът за признаване на принципа на мълчаливото съгласие позволява да се 
избегне неправилно разглеждане на заявленията от страна на приемащата държава 
членка, но в никакъв случай не би могло да представлява окончателно удостоверяване, 
тъй като приемащият орган има възможност временно да го прекрати в случай на 
искане на допълнителна информация.

Изменение 32
Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. fr

Изменение 33
Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4д – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 34
Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

откажат да прилагат принципа за
частичен достъп за определени 
професии, ако отказът бъде мотивиран 
със съображения от по-висш обществен 
интерес, ако осигурява постигането на 
поставената цел и не надхвърля строго 
необходимото.

Or. fr

Обосновка

Ако се приеме, че принципът за частичен достъп не следва да се прилага поради 
наложителни причини от общ интерес, по-специално опазването на здравето и 
обществената сигурност, тази мярка следва да може да се прилага общо за цялата 
професия, а не въз основата на разглеждане на всеки отделен случай.

Изменение 35
Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква б) – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Изискваният професионален опит може да се окаже недостатъчен, ако професията е 
упражнявана на непълно работно време.

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) доставчикът на услуги
предварително е сключил договор с
потребителя на услугите извън 
приемащата държава членка, при 
условие че обичайното местожителство 
на потребителя на услугите е извън 
приемащата държава членка и 
професията не е включена в списъка по 
член 7, параграф 4.“

Or. fr

Обосновка

Настоящата формулировка е трудно приложима на практика.

Изменение 37
Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква aа) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 5 – параграф 2 – алинея 2 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Втора алинея от параграф 2 се 
заменя със следното:
„Временният или случаен характер 
на предоставянето на услуги се 
подлага на преценка във всеки 
отделен случай, по-специално по 
отношение на срока, честотата, 
редовността и непрекъснатостта на 
предоставянето на услугите, като 
доставчикът на услуги не може да 
осъществява повече от половината си 
годишна дейност в приемащата 
държава членка.“

Or. fr
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Обосновка

Временното упражняване следва да бъде ограничено до определен срок, за да не 
позволява да се избягват процедурите по установяване.

Изменение 38
Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Обосновка

Предвид слабата мобилност и естеството на професията нотариус по отношение на 
свободата на установяване и ролята на нотариуса като публичен служител в 
повечето държави членки, не се преценява за необходимо въвеждането на специфични 
разпоредби.

Изменение 39
Предложение за директива
Член 1 – точка 7 – буква а) – подточка i)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Някои професии, които играят значима роля в опазването на общественото здраве, не 
са обезателно признати като професии в областта на здравеопазването.

Изменение 40
Предложение за директива
Член 1 – точка 7 – буква a – подточка ii а) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 2 – буква e a) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) Добавя се следната точка еа):
еа) доказателство за застраховка, 
гарантираща професионалната 
гражданска отговорност на 
доставчика за услугите, предоставяни 
на територията на приемащата 
държава членка.

Or. fr

Изменение 41
Предложение за директива
Член 1 – точка 7 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Затруднението се отстранява в 
едномесечен срок от уведомлението и 
окончателното решение се взема до края 
на втория месец след отстраняването на 
затруднението. Когато е налице 
съществено несъответствие между 
професионалните квалификации на 
доставчика на услуги и обучението, 
изисквано в приемащата държава 
членка, до степен несъответствието да е 
в ущърб на общественото здраве или 
безопасност и не може да бъде 

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

компенсирано с професионален стаж 
или учене през целия живот от 
доставчика на услуги, приемащата 
държава членка предоставя на 
доставчика на услуги възможност да 
докаже, по-специално чрез изпит за 
правоспособност, че е придобил 
липсващите му знания или 
компетентност, или като се вземат под 
внимание свидетелства или 
удостоверения за придобити 
професионални квалификации, 
издадени въз основа на процедурите, 
посочени в членове 49а и 49б. Във 
всички случаи предоставянето на услуги 
трябва да може да започне в срок от 
един месец от вземането на решение в 
съответствие с третата алинея.

Or. fr

Обосновка

Признаването на компетентност по силата на механизмите, предвидени в членове 
49а и 49б, може да бъде ефикасен инструмент за оценка на равнището на 
специалистите.

Изменение 42
Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2005/36/ЕО
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на съмнения компетентните 
органи на приемащата държава членка 
могат да се обърнат към компетентните 
органи на държавата членка на 
установяване с искане за предоставяне 
на информация относно законността на 
установяването на доставчика на услуги 
и неговото добро професионално 
поведение, както и относно липсата на 
дисциплинарни или наказателноправни 
санкции от професионално естество.
При проверката на квалификациите 

1. В случай на съмнения компетентните 
органи на приемащата държава членка 
могат да се обърнат към компетентните 
органи на държавата членка на 
установяване с искане за предоставяне 
на информация относно законността на 
установяването на доставчика на услуги 
и неговото добро професионално 
поведение, както и относно липсата на 
дисциплинарни или наказателноправни 
санкции от професионално естество.
При проверката на квалификациите 
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компетентните органи на приемащата 
държава членка могат да се обърнат към 
компетентните органи на държавата 
членка на установяване с искане на 
информация относно курсовете на 
обучение на доставчика на услуги, 
доколкото това е необходимо за оценка 
на съществените несъответствия, за 
които е вероятно да са в ущърб на 
общественото здраве или безопасност.
Компетентните органи на държавата 
членка по установяване предоставят 
тази информация по реда на член 56.

компетентните органи на приемащата 
държава членка могат да се обърнат към 
компетентните органи на държавата 
членка на установяване с искане на 
информация относно курсовете на 
обучение на доставчика на услуги, 
доколкото това е необходимо за оценка 
на съществените несъответствия, за 
които е вероятно да са в ущърб на 
общественото здраве или безопасност.
Приемащата държава членка може 
по-специално да взема предвид 
удостоверенията за професионални 
квалификации или свидетелствата,  
издадени въз основа на процедурите, 
посочени в членове 49а и 49б. 
Компетентните органи на държавата 
членка по установяване предоставят 
тази информация по реда на член 56.

Or. fr

Обосновка

Признаването на компетентност по силата на механизмите, предвидени в членове 
49а и 49б, може да бъде ефикасен инструмент за оценка на равнището на 
специалистите.

Изменение 43
Предложение за директива
Член 1 – точка 11
Директива 2005/36/ЕО
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 на 
настоящия член компетентният орган на 
приемащата държава членка може да 
откаже достъп до професията или 
нейното упражняване на титуляри на 
удостоверения за правоспособност, 
когато националната квалификация, 
изисквана за упражняване на 
професията на нейна територия е в 
категорията по член 11, букви г) или д).

4. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 на 
настоящия член компетентният орган на 
приемащата държава членка може да 
откаже достъп до професията или 
нейното упражняване на титуляри на 
удостоверения за правоспособност или 
на удостоверение за професионална 
квалификация, чието равнище не е 
поне непосредствено предходно на 
равнището, изисквано в приемащата 
държава членка, когато националната 
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квалификация, изисквана за 
упражняване на професията на нейна 
територия е в категорията по член 11, 
букви г) или д).

Or. fr

Обосновка

Повторно въвеждане на разпоредба, позволяваща да се избегнат непропорционално 
големи различия в равнищата.

Изменение 44
Предложение за директива
Член 1 – точка 12 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в параграф 3 след първата алинея се 
добавя следната алинея:

заличава се

„За професията на нотариусите 
приемащата държава членка може 
при определянето на 
компенсационната мярка да вземе 
предвид специфичните дейности на 
тази професия на нейна територия, 
особено по отношение на 
приложимото право.“

Or. fr

Обосновка

Предвид слабата мобилност и естеството на професията нотариус по отношение на 
свободата на установяване и ролята на нотариуса като публичен служител в 
повечето държави членки, не се преценява за необходимо въвеждането на специфични 
разпоредби.

Изменение 45  
Предложение за директива
Член 1 – точка 14 a (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Глава III, заглавие и разпоредби
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Текст, предложен от Комисията Изменение

14а) Заглавието на глава III се заменя 
със следното:
Признаване на [...] квалификационни 
изисквания въз основа на 
координация
(Това изменение се прилага за цялата 
глава III от разглеждания 
законодателен текст; приемането му 
налага технически адаптация в целия 
този текст.)

Or. fr

Обосновка

Квалификационните изисквания, върху които почива принципът на автоматично 
признаване, не следва да се считат за минимални критерии, а за обща база за 
осъществяване на редовен напредък с цел високи стандарти за качество.

Изменение 46
Предложение за директива
Член 1 – точка 15
Директива 2005/36/ЕО
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

15) Параграфи 4, 6 и 7 от член 21 се 
заличават.

15) Параграф 4, параграф 6, втора и
трета алинея, и параграф 7 от член 21 
се заличават.

Or. fr

Обосновка

Първата алинея то параграф 6 следва отново да се въведе предвид основното й 
значение за цялата система на автоматично признаване на дипломи.

Изменение 47
Предложение за директива
Член 1 – точка 17 – уводна част
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Директива 2005/36/ЕО
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

17) В член 22 се добавя следният 
параграф 2:

17) В член 22 се добавят следните 
буква в) и втора алинея:

Or. fr

Изменение 48
Предложение за директива
Член 1 – точка 17
Директива 2005/36/ЕО
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на параграф 1, буква б), 
считано от [да се попълни датата —
датата след посочената в член 3, 
параграф 1, първа алинея] и на всеки пет 
години след нея, компетентните органи 
в държавите членки представят 
публично достъпни доклади пред 
Комисията и пред останалите държави 
членки за процедурите им за 
продължаващо образование и 
обучение по отношение на лекарите, 
медицинските специалисти, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
лекарите по дентална медицина-
специалисти, ветеринарните лекари, 
акушерките и фармацевтите.

в) Държавите членки гарантират, че 
заведенията, осигуряващи едно от 
тези обучения, се подлагат най-малко 
веднъж на пет години, считано от 
[дата на влизане в сила на 
настоящата директива], на оценка 
относно спазването на 
квалификационните изисквания от 
страна на орган, вписан в регистъра 
EQAR (Европейски регистър за 
осигуряване на качеството), който 
предава заключенията на 
съответната държава членка и на 
Комисията.

За целите на параграф 1, буква б), 
считано от [да се попълни датата —
датата след посочената в член 3, 
параграф 1, първа алинея] и на всеки пет 
години след нея, компетентните органи 
в държавите членки представят 
публично достъпни доклади за оценка 
пред Комисията и пред останалите 
държави членки  с цел оптимизиране 
на системите за непрекъснато 
професионално развитие по 
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отношение на лекарите, медицинските 
специалисти, медицинските сестри с 
общ профил, лекарите по дентална 
медицина, лекарите по дентална 
медицина-специалисти, ветеринарните 
лекари, акушерките и фармацевтите.

Or. fr

Обосновка

Директивата би могла също така да въведе механизъм за контрол на качеството на 
предоставяните квалификации от учебните заведения във връзка с изискванията, 
определени от директивата, за да няма никакво съмнение относно действителната 
стойност на професионалните обучения. Освен това, следва да се уточни целта на 
докладите за оценката на постоянното професионално обучение.

Изменение 49
Предложение за директива
Член 1 – точка 19 – буква aа) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

a a) Параграф 2 се заменя със 
следното:
„2. Специализираното обучение по 
медицина включва теоретично и 
практическо обучение, както и 
обучение по професионална етика в 
университет или университетска 
учебна болница, или, според случая, в 
здравно заведение, одобрено за тази 
цел от компетентните власти или 
органи.
Държавите членки гарантират, че
специализираното обучение по 
медицина е с продължителност най-
малко пет години, което може също 
така да се изрази в кредити по ЕСТК. 
Обучението се провежда под контрола 
на компетентните власти или органи. 
То включва лично участие на 
специализиращия лекар в дейността 
и отговорностите, свързани с 
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въпросните услуги.“

Or. fr

Обосновка

Осъвременяване на разпоредбите относно лекарите специалисти. 

Изменение 50
Предложение за директива
Член 1 – точка 19 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 25 – параграф 3 а – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки могат да 
предвидят в своето национално 
законодателство частично 
освобождаване от части от 
специализираното обучение по 
медицина, ако тази част от обучението 
вече е премината в друг курс за 
специализирано обучение, посочен в 
точка 5.1.3 от приложение V, и при 
условие че предходната специализирана 
квалификация вече е придобита от 
специалиста в държавата членка.
Държавите членки гарантират, че 
предоставеното освобождаване обхваща 
не повече от една трета от минималната 
продължителност на курса за 
специализирано обучение по медицина, 
посочена в точка 5.1.3 от приложение V.

3а. Държавите членки могат да 
предвидят в своето национално 
законодателство частично 
освобождаване от части от 
специализираното обучение по 
медицина, ако тази част от обучението 
вече е премината в друг курс за 
специализирано обучение, посочен в 
точка 5.1.3 от приложение V, и при 
условие че предходната специализирана 
квалификация вече е придобита от 
специалиста. Държавите членки 
гарантират, че предоставеното 
освобождаване обхваща не повече от 
една трета от минималната 
продължителност на курса за 
специализирано обучение по медицина, 
посочена в точка 5.1.3 от приложение V.

Or. fr

Обосновка

Държава членка следва да може да признае частична квалификация, получена в друга 
държава членка.

Изменение 51
Предложение за директива
Член 1 – точка 19 – буква в)
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Директива 2005/36/ЕО
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а относно приспособяването на
минималните периоди на обучение, 
посочени в точка 5.1.3 от приложение V 
с оглед на научния и техническия 
напредък.

5. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а относно приспособяването на
квалификационните изисквания, 
посочени в точка 5.1.3 от приложение V 
с оглед на научния и техническия 
напредък.

Or. fr

Изменение 52
Предложение за директива
Член 1 – точка 20 – уводна част
Директива 2005/36/ЕО
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

20) В член 26 втората алинея се 
заменя със следното:

20) Член 26 се заменя със следното:

Or. fr

Изменение 53  
Предложение за директива
Член 1 – точка 20
Директива 2005/36/ЕО
Член 26 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а относно включването в точка 5.1.3 
от приложение V на нови медицински 
специалности, общи за най-малко една 
трета от държавите членки, с оглед на 
актуализирането на настоящата 
директива в светлината на промените в 

Удостоверенията за квалификация за 
лекар специалист, посочени в член 21, 
са тези които, издадени или 
придобити от компетентните 
органи или организации, посочени в 
приложение V, точка 5.1.2, 
отговарят, за съответното 
специализирано обучение, на 
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националното законодателство. действащата номенклатура в 
различните държави членки и са 
посочени в приложение V, точка 5.1.3.
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а относно включването в точка 5.1.3 
от приложение V на нови медицински 
специалности, общи за най-малко една 
трета от държавите членки, с оглед на 
актуализирането на настоящата 
директива в светлината на промените в 
националното законодателство.

Or. fr

Обосновка

Осъвременяване на разпоредбите относно обучението на лекарите специалисти. 

Изменение 54
Предложение за директива
Член 1 – точка 22 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а относно измененията на списъка по 
точка 5.2.1 от приложение V с оглед на 
неговото приспособяване към напредъка 
в образованието, науката и техниката.

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а относно измененията на списъка по 
точка 5.2.1 от приложение V с оглед на 
неговото приспособяване към напредъка 
в образованието, науката и техниката, 
както и към развитието и промяната 
на ролята на професията.

Or. fr

Обосновка

Осъвременяване на разпоредбите относно обучението на медицинските сестри. 

Изменение 55
Предложение за директива
Член 1 – точка 22 – буква в)
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Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обучението на медицински сестри с 
общ профил е с минимална 
продължителност от три години и 
включва най-малко 4 600 часа 
теоретично и клинично обучение, като 
продължителността на теоретичното 
обучение представлява най-малко една 
трета и продължителността на 
клиничното обучение най-малко 
половината от минималната 
продължителност на курса на обучение. 
Държавите членки могат частично да 
освобождават от това изискване лица, 
които вече са получили част от 
обучението си в курсове с най-малко 
равностойно ниво.

Обучението на медицински сестри с 
общ профил е с минимална 
продължителност от три години, които 
могат да бъдат изразени също с 
равностоен брой кредити по ЕСТК, и 
включва най-малко 4 600 часа 
теоретично и клинично обучение, като 
продължителността на теоретичното 
обучение представлява най-малко една 
трета и продължителността на 
клиничното обучение най-малко 
половината от минималната 
продължителност на курса на обучение.
Държавите членки могат частично да 
освобождават от това изискване лица, 
които вече са получили част от 
обучението си в курсове с най-малко
равностойно ниво.

Or. fr

Обосновка

Съгласуване с въвеждането на позоваване на кредитите по ЕСТК за други обучения.

Изменение 56
Предложение за директива
Член 1 – точка 23a (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 33б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

23а) Добавя се следният член 33:
„Член 33а
Преходни разпоредби
Считано от [въвежда се датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива], държавите членки 
разполагат със срок от шест години 
да адаптират образователните си 
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системи към новите изисквания на 
член 31, параграф 1, по отношение на 
общото училищно образование.“

Or. fr

Изменение 57
Предложение за директива
Член 1 – точка 24 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 34 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Базовото обучение по дентална 
медицина включва курс с обща 
продължителност най-малко пет години
в редовна форма на теоретично и 
практическо обучение, които могат да 
се изразят също с равностоен брой 
кредити по ЕСТК, като обхваща най-
малко програмата, описана в 
приложение V, точка 5.3.1 и 
преподавана в университет, висш 
институт, който предоставя обучение, 
признато за равностойно, или под 
надзора на университет.

„Базовото обучение по дентална 
медицина включва курс с обща 
продължителност най-малко пет години 
обучение, които могат да се изразят 
също с равностоен брой кредити по 
ЕСТК, представляващи най-малко 5 
000 часа теоретично и практическо 
обучение и обхващащи най-малко 
програмата, описана в приложение V, 
точка 5.3.1 и преподавана в 
университет, висш институт, който 
предоставя обучение, признато за 
равностойно, или под надзора на 
университет.

Or. fr

Обосновка

Следва да се уточни броят на часовете обучение, за да не се позволява признаването 
на задочни форми на обучение, които могат да се окажат непълни.

Изменение 58
Предложение за директива
Член 1 – точка 27 – буква ба) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Параграф 3 се заменя със следния 
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текст:
"3. Обучението за акушерки 
гарантира, че заинтересованото лице 
е придобило следните знания и 
умения:
а) достатъчно познаване на науките, 
на които се основават дейностите на 
акушерките, по-специално на 
акушерството, гинекологията и 
неонаталогия;
б) достатъчно познаване на 
професионалната етика на 
разглежданата професия и на 
нормативните актове, които я 
регламентират;
в) задълбочени познания върху 
биологичните функции, анатомията,
физиологията, психологията и 
фармакологията в сферата на 
акушерството и на новороденото, 
както и познания върху отношението 
между здравното състояние и 
физическата и социална среда на 
човешкия индивид, и неговото 
поведение;
г) достатъчен клиничен опит, 
придобит в акредитирани здравни 
заведения под контрола на 
специалисти с квалификация по 
акушерство;
д) достатъчно разбиране на 
обучението от здравни работници и 
опит от работата с такива 
работници.“

Or. fr

Обосновка

Осъвременяване на разпоредбите относно обучението за акушерки. 

Изменение 59
Предложение за директива
Член 1 – точка 28
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Директива 2005/36/ЕО
Член 41 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) редовно обучение за акушерка с 
минимална продължителност три 
години;

a) обучение за акушерка с минимална 
продължителност три години,
включващо най-малко 5000 часа 
теоретично и практическо обучение, 
които могат да се изразят също с 
равностоен брой кредити по ЕСТК;

Or. fr

Обосновка

Осъвременяване на разпоредбите относно обучението за акушерки и съгласуване с 
въвеждането на позоваване на кредитите по ЕСТК за други обучения.

Изменение 60
Предложение за директива
Член 1 – точка 28
Директива 2005/36/ЕО
Член 41 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) редовно обучение за акушерка с 
минимална продължителност две 
години, които включват най-малко 3 600 
часа, в зависимост от притежаването на 
удостоверение за професионална 
квалификация „медицинска сестра с 
общ профил“, посочено в приложение 
V, точка 5.2.2;

б) редовно обучение за акушерка с 
минимална продължителност две 
години, които включват най-малко 3 600 
часа, които могат да се изразят също 
с равностоен брой кредити по ЕСТК, в 
зависимост от притежаването на 
удостоверение за професионална 
квалификация „медицинска сестра с 
общ профил“, посочено в приложение 
V, точка 5.2.2;

Or. fr

Обосновка

Съгласуване с въвеждането на позоваване на кредитите по ЕСТК за други обучения.
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Изменение 61
Предложение за директива
Член 1 – точка 28
Директива 2005/36/ЕО
Член 41 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) редовно обучение за акушерка с 
минимална продължителност 18 месеца, 
които включват най-малко 3 000 часа, за 
което се изисква притежаване на 
удостоверение за професионална 
квалификация „медицинска сестра с 
общ профил“, посочено в приложение 
V, точка 5.2.2, последвано от 
едногодишна професионална практика, 
за която е издадено свидетелство в 
съответствие с параграф 2.

в) редовно обучение за акушерка с 
минимална продължителност 18 месеца, 
които включват най-малко 3 000 часа,
които могат да се изразят също с 
равностоен брой кредити по ЕСТК, за 
което се изисква притежаване на 
удостоверение за професионална 
квалификация „медицинска сестра с 
общ профил“, посочено в приложение 
V, точка 5.2.2, последвано от 
едногодишна професионална практика, 
за която е издадено свидетелство в 
съответствие с параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Съгласуване с въвеждането на позоваване на кредитите по ЕСТК за други обучения.

Изменение 62
Предложение за директива
Член 1 – точка 28a (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

28а) Член 42 се заменя със средния 
текст:
„Член 42
Упражняване на професионалната 
дейност на акушерка
1. Разпоредбите в този раздел се 
прилагат към самостоятелните 
акушерски дейности, съгласно 
дефинициите, приети във всяка 
държава членка, без да се засяга 
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разпоредбата на параграф 2, и 
упражнявани въз основа на 
професионалните квалификации, 
изброени в точка 5.5.2.от Приложение 
V.
2. Държавите членки гарантират, че 
акушерките могат да получат достъп 
до, и да упражняват, като минимум 
следните дейности:
а) предоставяне на подходяща 
информация и съвети по въпросите 
на репродуктивното здраве при 
жените, включително семейното 
планиране;
б) установяване на бременност, 
оценка и проследяване на нормалната 
бременност; извършване на 
необходимите прегледи [...];
в) препоръчване и назначаване на 
необходимите прегледи за възможно 
най-ранното идентифициране на 
всяка рискова бременност;
г) установяване на цялостни програми 
за подготовка за родителски грижи и 
за раждане;
д) подпомагане на родилката по 
време на предродилния период и на 
раждането и наблюдение на плода in 
utero чрез съответните клинични и 
технически средства;
е) извършване на нормално 
израждане,  включително и на 
епизиотомия и хирургически шевове 
при необходимост, както и 
провеждане на раждане със 
седалищно предлежание;
ж) откриване при майката или детето 
на признаци за аномалии, които 
изискват намеса на здравен 
специалист и оказване помощ на 
този здравен специалист в случай на 
интервенция;  предприемане на 
налагащи се спешни мерки в 
отсъствие на лекаря, по-специално 
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мануално изваждане на плацентата, 
последвана евентуално от мануален 
маточен преглед;
з) преглед на новороденото и полагане 
на грижи за него; предприемане на 
всякакви инициативи, които се 
налагат в случай на необходимост и 
извършване, при нужда, на незабавна 
реанимация;
и) полагане на грижи за родилката, 
наблюдение на майката по време на 
следродилния период и даване на 
всякакви полезни съвети за 
отглеждане на новороденото при най-
добри условия;
й) провеждане на назначено от лекар 
лечение и назначаване на 
необходимите лекарствени средства в 
рамките на акушерската 
професионална практика;

к) изготвяне на всички необходими 
медицински и правни документи.

Or. fr

Обосновка

Осъвременяване на разпоредбите относно обучението за акушерки. 

Изменение 63
Предложение за директива
Член 1 – точка 30 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 44 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Обосновка

Тъй като организацията на обученията е различна в отделните държави членки, 
целесъобразно е да се предостави определена автономия.

Изменение 64
Предложение за директива
Член 1 – точка 31 – уводна част
Директива 2005/36/ЕО
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

31) В член 45, параграф 2 се добавя 
следната буква з):

31) В член 45, параграф 2 се заменя със 
следния текст:

Or. fr

Изменение 65
Предложение за директива
Член 1 – точка 31
Директива 2005/36/ЕО
Член 45 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) докладване за нежеланите реакции 
към фармацевтични продукти на 
компетентните органи.

2. Държавите членки следят за това 
титулярите на професионални 
квалификации по фармацевтика, 
издадени от университет или от 
учебно заведение с равностойно 
равнище, които отговарят на 
посочените в член 44 условия, да 
могат да получат достъп до и да 
упражняват като минимум следните 
дейности, като при необходимост се 
съблюдава изискването за 
допълнителен професионален стаж:
а) изготвяне на лекарствени средства 
във фармацевтична форма;
б) производство и контрол на 
лекарствени средства;
в) контрол на лекарствените 
средства в лаборатория за контрол 
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над лекарствените средства;
г) складиране, съхранение и 
разпространение на лекарствените 
средства в търговската мрежа,
д) снабдяване с, изготвяне, контрол, 
складиране и предоставяне на сигурни 
и качествени лекарствени средства в 
отворени за обществеността 
аптеки;
е) подготовка, контрол, складиране и 
предоставяне на лекарствените 
средства в лечебните заведения;
ж) проследяване на лекарствените 
терапии и разпространение на 
информация и съвети относно 
лекарствените средства и свързаните 
със здравето въпроси;
з) докладване за нежеланите реакции 
към фармацевтични продукти на 
компетентните органи;

и) индивидуална подкрепа за 
пациентите при самолечение;
й) принос към официалните кампании 
в областта на общественото здраве.

Or. fr

Обосновка

Осъвременяване на разпоредбите относно обучението на фармацевти. 

Изменение 66
Предложение за директива
Член 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продължителността на обучението за 
архитекти трябва да бъде най-малко 
шест години, които могат да бъдат 
изразени също с равностоен брой 
кредити по ЕСТК. Обучението в 

1. Продължителността на обучението за 
архитекти трябва да бъде най-малко 
шест години. Обучението в дадена 
държава членка включва някое от 
следните:
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дадена държава членка включва някое 
от следните:

Or. fr

Обосновка

Позоваването на кредитите по ЕСТК следва да се отнася до теоретичното обучение.

Изменение 67
Предложение за директива
Член 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) най-малко четири години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
две години платен стаж;

a) най-малко четири години редовно
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, или 
техния еквивалент в кредити по 
ЕСТК, което води до успешно полагане 
на изпит на университетско равнище, 
даващ официална квалификация, и 
най-малко две години платен стаж за 
практическото обучение, даващо 
професионална квалификация;

Or. fr

Изменение 68
Предложение за директива
Член 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко пет години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
една година платен стаж;

б) най-малко пет години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, или 
техния еквивалент в кредити по 
ЕСТК, което води до успешно полагане 
на изпит на университетско равнище, 
даващ официална квалификация, и 
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най-малко една година платен стаж за 
практическото обучение, даващо 
професионална квалификация;

Or. fr

Изменение 69
Предложение за директива
Член 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Платеният стаж трябва да се проведе 
в държава членка под надзора на лице,
което дава адекватни гаранции 
относно способността си да провежда 
практическо обучение. Той се провежда 
след завършването на обучението по 
параграф 1. Завършването на платения 
стаж трябва да се удостовери със 
свидетелство, което придружава 
удостоверението за професионална 
квалификация.

3. Платеният стаж трябва да се проведе 
в държава членка и трябва да се 
извършва под надзора на архитект 
или лице или орган, одобрен за тази 
цел от компетентен орган, извършил 
по подходящ начин проверка на
способността му да провежда 
практическо обучение. Завършването на 
платения стаж трябва да се удостовери 
със свидетелство, което е издадено от 
компетентен орган и придружава 
удостоверението за професионална 
квалификация.

Or. fr

Изменение 70
Предложение за директива
Член 1 – точка 38
Директива 2005/36/ЕО
Член 53 – параграф 1

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 

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

сериозно и конкретно съмнение в 
достатъчността на езиковите познания 
на специалиста по отношение на 
професионалните дейности, които това 
лице възнамерява да упражнява.

Or. fr

Обосновка

Понятието проверка е по-гъвкаво от понятието контрол, а компетентният орган 
следва да може да делегира организирането на тази проверка.

Изменение 71
Предложение за директива
Член 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, като проверките 
обхващат всички съответни 
специалисти. Проверката на 
езиковите познания цели 
установяване на способността на 
специалиста за комуникиране, както 
в устна, така и в писмена форма, в 
рамките на необходимото за 
упражняване на професионалната му 
дейност, и по-специално във връзка с 
безопасността на пациентите и 
опазването на общественото здраве.

Or. fr

Обосновка

Понятието проверка е по-гъвкаво от понятието контрол, а компетентният орган 
следва единствен да има правото да поиска извършването й. От друга страна, следва 
да се определи рамката на тези проверки.
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Изменение 72
Предложение за директива
Член 1 – точка 38
Директива 2005/36/ЕО
Член 53 – параграф 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; 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

Обосновка

Понятието проверка е по-гъвкаво от понятието контрол.

Изменение 73
Предложение за директива
Член 1 – точка 39
Директива 2005/36/ЕО
Член 55а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на платен стаж Признаване на стаж

Or. fr

Обосновка

Следва точно да се определи за какви стажове става въпрос, тъй като те не винаги 
са платени.

Изменение 74
Предложение за директива
Член 1 – точка 39
Директива 2005/36/ЕО
Член 55 а
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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 платения 
стаж, 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.

Or. fr

Обосновка

Следва точно да се определи за какви стажове става въпрос, тъй като те не винаги 
са платени.

Изменение 75
Предложение за директива
Член 1 – точка 39a (нова)
2011/0534
Член 55б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

39а) Към дял IV се добавя следният 
член 55б:
„Член 55б
Контрол в случай на продължително 
неупражняване
В случая на специалист, чиито 
квалификации, изброени в точки 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2, и 5.7.1, са признат, но 
който не може да удостовери 
ефективно упражняване на 
професията през четирите години, 
предшестващи заявлението за 
установяване или обновяването на 
декларацията, приемащата държава 
членка може, в случай на конкретно 
съмнение относно нивото на 
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познания, компетентност и умения, 
което би могло да представлява риск 
за пациентите или потребителите, 
да позволи на компетентния орган да 
изиска допълнителни форми на 
контрол, при условие че те са 
съразмерни, недискриминационни и 
безплатни за специалиста. 
Съответното лице има право да 
обжалва този контрол пред 
националните съдилища.“

Or. fr

Обосновка

С оглед на правото на упражняване и за да се гарантира високо ниво на безопасност 
на пациентите и потребителите, следва да се предвиди механизъм за проверка на 
компетентността в случая на специалисти,чиято квалификация е била призната в 
миналото, но които не са упражнявали професията си за продължителен период от 
време. 

Изменение 76
Предложение за директива
Член 1 – точка 41
Директива 2005/36/ЕО
Член 56 – параграф 2

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 на правото на
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*.

Or. fr
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Обосновка

Органите следва да се информират единствено в случаи, които могат да доведат до 
отнемане на правото на упражняване.

Изменение 77
Предложение за директива
Член 1 – точка 41a (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 56 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

41а) Към член 56 се добавя следният 
параграф 4а:
„4а. С подкрепата на Комисията 
държавите членки осигуряват на 
компетентните органи 
необходимото обучение и помощ 
относно използването на системата 
на ИСВП, и по-специално новите 
процедури, предвидени в настоящата 
директива.“

Or. fr

Изменение 78
Предложение за директива
Член 1 – точка 42
Директива 2005/36/ЕО
Член 56 а – параграф 1 –буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) лекар с базово обучение по 
медицина, който има удостоверение за 
професионална квалификация по точка
5.1.1 от приложение V;

Or. fr
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Изменение 79
Предложение за директива
Член 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) общопрактикуващ лекар и лекар 
специалист със звание по точки 5.1.3  и 
5.1.4 от приложение V;

Or. fr

Изменение 80
Предложение за директива
Член 1 – точка 42
Директива 2005/36/ЕО
Член 56а – параграф 1 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) специалисти, чиито 
квалификации са признати по силата 
на дял III, глава I, и са посочени в член 
10, буква б), с изключение на 
архитектите.

Or. fr

Обосновка

Механизмът за предупреждение следва да се прилага за всички засегнати 
специалисти, независимо по какъв начин са получили признаване на квалификациите.

Изменение 81
Предложение за директива
Член 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 

Информацията по първата алинея се 
изпраща незабавно и при всички случаи
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датата на приемане на решението за 
лишаване на съответния специалист от 
правото да упражнява дадена 
професионална дейност.

най-късно в срок от 48 часа от датата 
на приемане на решението за лишаване 
на съответния специалист от правото да 
упражнява дадена професионална 
дейност.

Or. fr

Обосновка

От съображения за сигурност предаването на информацията трябва да се извършва 
възможно най-бързо.

Изменение 82
Предложение за директива
Член 1 – точка 42
Директива 2005/36/ЕО
Член 56а – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Разпоредбите на параграф 1 се 
прилагат също така и в случая на 
специалисти, уличени в използване 
или опит за използване на 
фалшифицирани документи при 
заявлението за признаване на 
квалификациите.

Or. fr

Обосновка

Механизмът за предупреждение в случай на отнемане на правото на упражняване на 
професия следва да се допълни с предупреждение в случаите на специалисти, уличени в 
опит за измама.

Изменение 83
Предложение за директива
Член 1 – точка 43
Директива 2005/36/ЕО
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 2. Държавите членки гарантират, че 
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посочената в параграф 1 информация се 
предоставя на ползвателите ясно и 
изчерпателно, че тя е лесно достъпна от 
разстояние и по електронен път и че се
поддържа актуална.

посочената в параграф 1 информация се 
предоставя на ползвателите ясно и 
изчерпателно, че тя е лесно достъпна от 
разстояние и по електронен път и че се
осъвременяват възможно най-бързо.

Or. fr

Изменение 84
Предложение за директива
Член 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 трябва да
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.

Or. fr

Изменение 85
Предложение за директива
Член 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 

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

засяга законодателството на държавите 
членки за употребата на езици на 
тяхната територия.

Or. fr

Изменение 86
Предложение за директива
Член 1 – точка 47а
Директива 2005/36/ЕО
Член 58 а – параграф 1a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията трябва, в рамките на 
изготвянето на делегирани актове, да 
се стреми да се консултира със 
съответните заинтересовани 
страни, които могат да бъдат 
компетентните органи, 
професионалните асоциации, 
представители на академичните 
институции и социалните 
партньори.

Or. fr

Обосновка

Целесъобразно е да се осигури прозрачен и основаващ се на съгласуване процес на 
приемане на делегираните актове.

Изменение 87
Предложение за директива
Член 1 – точка 48
Директива 2005/36/ЕО
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 —

1. Държавите членки изпращат 
уведомление на Комисията със списъка 
на съществуващите регламентирани 
професии съгласно националното им 
право до [една година след влизането в 



PE494.470v01-00 62/66 PR\909378BG.doc

BG

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.

сила на настоящата директива].
Комисията се уведомява незабавно и за 
всяка промяна в списъка на 
регламентираните професии. Комисията 
създава и поддържа публична база 
данни с тази информация.

Or. fr

Изменение 88
Предложение за директива
Член 1 – точка 48a (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 60 – параграфи 3 и 4 (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

48а) В член 60 се добавят следните 
параграфи 3 и 4:
"3. Считано от [дата на влизане в 
сила на настоящата директива], 
Комисията представя доклад на всеки 
три години на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
резултатите от редовния преглед на 
разпоредбите на приложение V от 
настоящата директива, съгласно 
целите и изискванията за 
адаптиране, предвидени в 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, и член 46, параграф 4.
4. Най-късно [две години след влизане в 
сила на настоящата директива]
Комисията представя доклад 
относно целесъобразността на 
запазването на специфичните 
разпоредби, предвидени в член 33, 
параграфи 2 и 3, и член 33а.“

Or. fr
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Обосновка

Редовното осъвременяване на разпоредбите, предвидени в приложение V, е от основно 
значение за осигуряване на високо ниво на обучение и гарантиране на взаимно доверие 
между държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Професионалната мобилност е ключов елемент за конкурентоспособността и заетостта 
в Европа и е неразделна част на стратегия 2020 и на Aкта за единния пазар. Тя остава 
слаба, при все това, поради липсата на прости и ясни правила за признаване на 
професионалните квалификации, макар и да съществува европейска правна рамка от 
70-те години насам. Поради тази причина по-голямата част от случаите, в които 
гражданите се обръщат към центровете за подпомагане „Solvit“, засягат затруднения за 
признаване на квалификациите им с оглед упражняване на професията им в друга 
държава – членка на Съюза.

Основното право на свободно движение все още предстои да се наложи като очевиден 
факт и настоящото законодателно предложение трябва да участва в този подход 
посредством опростяване на процедурите за гражданите, които желаят да бъдат 
мобилни, като същевременно се гарантира високо равнище на качество и на 
безопасност за потребителите, пациентите, работниците и всички граждани на ЕС и се 
повишава доверието между държавите членки.

Това опростяване и това доверие зависят също така от редовното адаптиране на общите 
квалификационни изисквания за професиите, при които признаването е автоматично, и 
в дългосрочен план – от увеличаването на броя на тези професии, които са едва седем 
на брой от повече от 800 професии, регламентирани в ЕС. 

Този подход е успореден с промените, започнали с процеса от Болоня, който сближава 
постепенно и гъвкаво критериите и определенията на обученията, като същевременно 
оставя пълна автономия относно организацията на съответните държави и учебни 
заведения. Подобряването на признаването на квалификациите трябва да се базира на 
тези достижения и да се модернизира посредством възможно най-широка консултация 
и съгласуване между компетентните органи, професионалните асоциации, 
академичните институции и социалните партньори.

Това е основно предизвикателство за възможностите на Единния пазар и за самото 
съществуване на европейското гражданство. В този смисъл предложението за 
преработване беше идентифицирано след приемането на Акта за единния пазар като 
един от дванадесетте лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието сред 
европейските граждани. 

Ето защо докладчикът подкрепя това предложение на Комисията, което съдържа важни 
идеи за отговор на това предизвикателство, по-специално създаването на 
професионалната карта, за което докладчикът пледира от 2007 г. насам. Трябва също 
така да се подчертае духът на обмен и изслушване на гледни точки между 
институциите и заинтересованите страни по време на изготвянето на настоящото 
предложение, което даде възможност за създаването на последователен и добре приет 
като цяло текст, макар и все още да са необходими подобрения по немаловажни 
въпроси.

УЛЕСНЯВАНЕ НА ПОСТЪПКИТЕ
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Докладчикът приветства въвеждането на доброволен принцип на системата за 
професионална карта. Тази процедура, която трябва да съществува успоредно с 
класическата система, се базира на мрежата ИСВП и следователно е изцяло електронна. 
Целта на използването на тази процедура е опростяване на постъпките както за 
специалистите, така и за компетентните органи, като същевременно се гарантира 
високо ниво на надеждност на предаваната информация и подобрена комуникация 
между държавите членки, което ще допринесе за взаимното доверие. 

На първия етап обаче от прилагането на системата сроковете за разглеждане следва да
са удължени, за да се гарантира оптимално функциониране и по-добро качество на 
услугата. Също така следва да се предложат обучения за използването на новите 
функционални възможности на ИСВП. Освен тези практически аспекти следва да се 
подчертае, че европейската професионална карта може да представлява важен символ и 
да бъде истински инструмент за европейско гражданство.

Действително, недостатъците на функционирането на настоящата система са основен 
източник на проблеми и неудовлетвореност за желаещите да бъдат мобилни. За да 
бъдат подпомагани в постъпките, които правят, от първостепенно значение е те да 
разполагат с надеждни и ефикасни източници на информация, за да се ускорят 
процедурите. За тези цели докладчикът счита, че е абсолютно наложително да се 
засили ролята на центровете за подпомагане и да се разшири обхватът на обслужването 
на едно гише на цялата европейска територия, като то стане достъпно за всички 
специалисти.

ОСИГУРЯВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТ, КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ

Едно от основните препятствия пред мобилността е липсата на доверие от страна на 
потребителите, пациентите, компетентните органи и специалистите. Това недоверие е 
свързано с разнородните курсове на обучение, методи и условия за упражняване на 
професия и с непознаването на тези различия. Тази липса на доверие е особено 
осезаема при професиите, обхванати от автоматичното признаване, макар и 
минималните общи квалификационни изисквания да гарантират на теория адекватно 
ниво на квалификация.  

Предложението въвежда различни начини за подобряване на положението, и по-
специално посредством разширено използване на възможностите, предлагани от 
мрежата ИСВП и професионалната карта. Става въпрос по-специално за 
удостоверяването на документите от органа на държавата членка по произход и за 
механизма за предупреждение в случай на отнемане на правото на упражняване на 
професия, който следва да обхване и специалистите, използвали фалшифицирани 
документи при заявление за признаване.

В най-общ план взаимното доверие в нивата на квалификации може да се подобри 
посредством редовно осъвременяване и повишаване на нивото на квалификационните 
изисквания, което изисква редовни консултации със заинтересованите страни с цел 
адаптиране на приложенията при строго спазване на автономията при организиране на 
учебните програми. 
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В тази връзка докладчикът подкрепя предложенията за осъвременяване на учебните 
програми на обучението за професиите медицинска сестра, акушерка, фармацевт и 
архитект, без същевременно да се пренебрегват трудностите за адаптиране, които могат 
да възникнат при някои държави членки.

По отношение на професиите, които не се ползват от автоматично признаване, новите 
разпоредби относно общите рамки и изпити в обучението пораждат множество 
очаквания, отразяващи разочарованието от съществуващата обща платформа. 
Докладчикът счита, че тези инструменти, добре управлявани при широко съгласуване, 
могат да служат за ефективна връзка между общия режим и автоматичното признаване 
и по този начин да улеснят мобилността, като същевременно осигурят високо ниво на 
качество и взаимно доверие.

Директивата би могла също така да въведе механизъм за контрол на качеството на 
предоставяното обучение от учебните заведения във връзка с изискванията, определени 
от директивата, за да няма никакво съмнение относно действителната стойност на 
съответните обучения. 

Така, с оглед на правото на упражняване на професия, проверките на езиковите 
познания са необходима гаранция за безопасността на гражданите, и по-специално на 
пациентите. Също така механизъм за контрол на качеството на предоставяните 
обучения от учебните заведения във връзка с изискванията, определени от директивата, 
избягва всякакви съмнения относно действителната стойност на съответните обучения.

В замяна на това докладчикът е на мнение, че разпоредби като тези относно частичния 
достъп или удължаването на валидността на задължителната декларация на две години 
могат да породят съмнения и несигурност. Следователно би било целесъобразно да се 
позволи на държавите членки да откажат принципа за частичен достъп за всяка 
професия, свързана с общественото здраве, безопасността или здравното наблюдение, и 
по време на първия етап от прилагането на системата сроковете за разглеждане следва 
да се удължат, за да се гарантира оптимално функциониране и по-добро качество на 
услугата.

Европа, в контекста на тази безпрецедентна от зараждането й насам финансова, 
икономическа, социална криза, трябва да даде импулс на нов дух на динамизъм и 
иновации въз основа на ценностите за единство, многообразие и солидарност. За голям 
брой европейски граждани, и по-специално младите, засегнати в тревожна степен от 
безработицата, професионалната мобилност може да бъде необходима за осигуряване 
на бъдеще и възвръщане на доверието в европейския проект. 

Това преработване трябва да постигне целта да докаже на държавите членки, при 
зачитане на принципите на субсидиарност и пропорционалност, че европейските 
законодателства, като донасят истинска добавена стойност за ключовите политики за 
всекидневния живот на гражданите, допринасят за засилване на европейското 
гражданство и демокрация.


