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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

15.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(31/2012)

Относно: Мотивирано становище от Сената на Френската република, 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))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Сената на Френската република, 
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 107

СЕНАТ

РЕДОВНА СЕСИЯ 2011–2012 г.

6 март 2012 г.

ЕВРОПЕЙСКО РЕШЕНИЕ

ОТНОСНО МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

относно спазването на принципа на субсидиарност на 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 (E 6967)

С решение на Сената съгласно член 73ж, параграфи 4 и 5 от Правилника на Сената се 
одобрява предложение за решение на комисията по социални въпроси със следното 
съдържание:

_________________________________________________________________________

Вж № :

Сенат: 325 и 450 (2011-2012)
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Предложението за директива има за цел да измени системата за взаимно признаване на 
професионалните квалификации в Европейския съюз, така че да улесни мобилността на 
квалифицираните специалисти в рамките на свободата на установяване и свободата на 
предоставяне на услуги.  Лекарските професии, които ще продължат да се ползват от 
специални правила, са пряко визирани от новите разпоредби, по-конкретно 
разпоредбите относно Европейската професионална карта, частичния достъп до 
професия и проверка на езиковите способности.

Като взе предвид член 88-6 от Конституцията,

Сенатът представя следните забележки:

1) Яснотата на европейските текстове е едно от необходимите условия за зачитане 
на принципа на субсидиарност.   Липсата на яснота не позволява да се определят 
границите на правомощията и задълженията на държавите членки, както и обхватът на 
дадена разпоредба. Поради това националните парламенти нямат възможност да 
осъществят контрол на зачитането на принципа на субсидиарност, на което имат право.

Във връзка с това следва да се отбележат сериозните колебания, съпътстващи проекта 
за Европейска професионална карта. Докато в изложението на мотивите на 
предложението за директива се подчертава факултативният характер на картата за 
всяка професия, в разпоредителната част  факултативният характер не е ясно 
припомнен. Посоченото колебание относно съществен елемент от разпоредителната 
част поставя под съмнения яснотата на акта, а оттам и съответствието му с принципа на 
субсидиарност. 

Същото се отнася и за проектите за обща рамка на обучение и общ изпит в обучението, 
чийто обхват е несигурен, въпреки че те се стремят да разширят автоматичното 
признаване на квалификации. 

2) Европейският съюз разполага единствено с ограничена компетентност в 
областта на здравеопазването. По-конкретно, действията на Съюза „са съобразени 
изцяло с отговорностите на държавите членки що се отнася до определянето на тяхната 
здравна политика, както и в организирането и предоставянето на здравни услуги и 
медицински грижи.   Отговорностите на държавите членки включват управлението на 
здравните услуги и медицинските грижи“ (член 168, параграф 7 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз).

Характерът на редица разпоредби от предложението за директива, приложени спрямо 
професиите в областта на здравеопазването, биха засегнали функционирането на 
националните системи за здравеопазване и сигурността на пациентите.  Това особено 
важи за разпоредбите относно частичния достъп до професии и проверката на 
езиковите способности, което би лишило държавите членки от част от контролните им 
правомощия.  С подобни действия Европейският съюз би превишил правомощията, 
признати от държавите членки в Договорите. Държавите членки остават гаранти за 
правилното функциониране на техните системи за здравеопазване. Да им се забрани да 
упражняват някои видове контрол, които са от полза за сигурността на пациентите, не е 
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съобразено с принципа на субсидиарност. 

3) Европейският съюз разполага също така с ограничена компетентност в областта
на образованието, където Съюзът може единствено да подкрепя държавите членки. 
Някои разпоредби на предложението за директива биха могли да доведат до 
хармонизиране на националните разпоредби в областта, в нарушение на член 165 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз.  Същото важи и за разширяването 
на обхвата на директивата спрямо платените стажове. 

4) Предложението за директива съдържа множество препратки към делегирани 
актове, приети от Европейската комисия във вариант, който не позволява да се 
определи обхвата на делегацията.  Би могло да се стигне до намеса на Европейската 
комисия в областта на образованието на лекари, медицински сестри, акушерки, 
зъболекари и фармацевти. 

5) Накрая, предложението за директива изисква от държавите-членки да 
предоставят няколко доклада на Европейската комисия, някои от тях периодично.  
Впрочем докладът относно продължаващото образование на здравните специалисти 
надвишава обхвата на директивата. Посочените доклади за уведомяване и оценка 
очевидно превишават мярката, необходима за постигане на целите на Съюза и 
следователно противоречат на принципа на пропорционалност.

Следователно Сенатът счита, че предложението за директива (E 6967) не е в 
съответствие, в настоящия си вид, с член 5 от Договора за Европейския съюз и 
протокол № 2 към него.

Прието решение на Сената от 6 март 2012 г.

Председател, 

подпис: Jean-Pierre BEL


