ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
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Брюксел, 21 юни 2018 г.

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА
РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ И ПРИЗНАВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИ
КВАЛИФИКАЦИИ

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си
да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.
Това означава, че освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне1 не бъде
определена друга дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще
престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч.
централноевропейско време на 30 март 2019 г. („датата на оттегляне“).2 Тогава
Обединеното кралство ще стане „трета държава“3.
С оглед на значителната неопределеност, по-специално по отношение на
съдържанието на евентуалното споразумение за оттегляне, на всички лица, които
се нуждаят от признаване на своите професионални квалификации с оглед на
упражняването на регулирана професия, се напомнят правните последици, които
трябва да се имат предвид, когато Обединеното кралство стане трета държава4.
При спазване на всички преходни разпоредби, които може да бъдат предвидени в
евентуалното споразумение за оттегляне, считано от датата на оттеглянето,
правилата на Съюза в областта на признаването на професионалните
квалификации повече няма да се прилагат за Обединеното кралство. По-специално
това ще има следните последици:

1

Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за
оттегляне.

2

Освен това в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз
Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство може да реши с единодушие, че
Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата.

3

Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.

4

За процедурите за признаване на професионални квалификации, които са в ход към датата на
оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, в „Съвместния доклад на преговарящите от името на
Европейския съюз и правителството на Обединеното кралство относно напредъка през първия
етап на преговорите по член 50 от ДЕС за организираното оттегляне на Обединеното кралство
от Европейския съюз“ се установява, че по отношение на лицата, обхванати от този доклад,
процедурите за признаване ще бъдат завършени съгласно законодателството на Съюза
(параграф 32): https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-unionand-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-unitedkingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en..
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ПРИЛАГАНЕ

НА ПРАВИЛАТА НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

СЪЮЗА

ОТНОСНО

ПРИЗНАВАНЕТО

НА

Специалистите, които искат да получат достъп до или да упражняват
регулирана професия в държава членка, различна от държавата членка, в която
са придобили квалификациите си, могат да се позоват на Директива
2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации5, за да
могат техните квалификации да бъдат признати от тази държава членка и те да
упражняват професията си там.
Разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО обхващат гражданите на ЕС с
квалификации, придобити в една или няколко държави членки на Съюза. При
определени условия и ограничения Директива 2005/36/ЕО обхваща и
гражданите на ЕС, придобили своите квалификации в трети държави6.
Обратното — признаването на квалификации на граждани на трети държави,
независимо къде са придобити — не е обхванато от Директива 2005/36/ЕО7.
Също така в Директива 2005/36/ЕО се предвижда механизъм, позволяващ на
специалистите, установени в една държава членка, да се местят и да
предоставят регулирани професионални услуги в друга държава членка на
временен или случаен принцип (членове 5 — 9 от Директива 2005/36/ЕО).
Предоставянето на тези услуги може да бъде предмет на предварителна
декларация, ако това се изисква от приемащата държава членка. За ограничен
брой професии и само ако това е необходимо, за да се избегне сериозно
увреждане на здравето или риск за безопасността на получателя на услугата,
може да бъде направена предварителна проверка на квалификациите (член 7,
параграф 4 от Директива 2005/36/ЕО).
5

Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година
относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).

6

Член 2, параграф 2, член 3, параграф 3 и член 10, буква ж) от Директива 2005/36/ЕО.

7

Няколко други директиви на ЕС обаче могат да предложат ограничен брой възможности за
признаване на професионални квалификации за някои специфични категории граждани на
трети държави, напр. Директива (EС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11
май 2016 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с
цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за
ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132,
21.5.2016 г., стр. 21), Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26
февруари 2014 година относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с
цел заетост като сезонни работници (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 375), Директива 2013/33/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно
приемането на кандидати за международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 96). Директива
2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно
стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица,
на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата,
които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на
предоставената закрила (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9), Директива 2009/50/ЕО на Съвета от
25 май 2009 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави
за целите на висококвалифицирана трудова заетост (ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 17), Директива
2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 година относно специфична процедура за прием на
граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност (ОВ
L 289, 3.11.2005 г., стр. 15), Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 година
относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (ОВ L 16, 23.1.2004 г.,
стр. 44).
2

С други правила на ЕС може да се урежда признаването на професионалните
квалификации във връзка с конкретни регулирани професии, например
Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни
отчети и консолидираните счетоводни отчети8 или Директива 98/5/ЕО относно
улесняване постоянното упражняване на адвокатската професия в държава
членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията9.
Настоящото известие не разглежда признаването на професионалните
квалификации съгласно тези други правила10.
2.

ПРИЗНАВАНЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРИЗНАТИ ПРЕДИ
ДАТАТА НА ОТТЕГЛЯНЕ

Оттеглянето на Обединеното кралство не засяга решенията за признаване на
професионални квалификации, придобити в Обединеното кралство, приети от
държава членка на ЕС-27 въз основа на Директива 2005/36/ЕО преди датата на
оттегляне.
3.

ПРИЗНАВАНЕ

НА

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ

КВАЛИФИКАЦИИ

ОТ

ДАТАТА

НА

ОТТЕГЛЯНЕ

Считано от датата на оттегляне, гражданите на Обединеното кралство ще
бъдат граждани на трета държава и Директива 2005/36/ЕО съответно вече
няма да се прилага за тях. От това следва, че:


Признаването на професионалните квалификации на граждани на
Обединеното кралство в държава членка на ЕС-27 ще се уреждат от
националните политики и правила на тази държава членка, независимо от

8

Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно
задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за
изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива
84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).

9

Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно
улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна
от държавата, в която е придобита квалификацията (ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 36).

10

Правилата на Съюза относно специфични професии са включени в секторни „Известия до
заинтересованите страни“, например за машинисти на влакове (вж. Известие до
заинтересованите страни — Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в
областта на железопътния транспорт), авиационен персонал, като пилоти и кабинен екипаж
(вж. Известие до заинтересованите страни — Оттегляне на Обединеното кралство и
правила на ЕС в областта на авиационната безопасност), моряци (Известие до
заинтересованите страни — Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС относно
минималното ниво на обучение на морските лица и взаимното признаване на свидетелствата
за морски лица), капитани по вътрешни водни пътища (вж. Известие до заинтересованите
страни — Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на транспорта
по вътрешни водни пътища), одитори (вж. Известие до заинтересованите страни —
Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на задължителния одит),
или лица от сферата на автомобилния транспорт (вж. Известие до заинтересованите страни —
Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на автомобилния
транспорт); вж. също Известие до заинтересованите страни — Оттегляне на Обединеното
кралство и правилата на ЕС за разрешенията и сертификатите за превозвачи на живи
животни, шофьори и придружители). Всички „Известия до заинтересованите страни“ са
достъпни на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en.
3

това дали квалификациите на гражданин на Обединеното кралство са били
получени в Обединеното кралство, в друга трета държава или в държава
членка на ЕС-27.


Временното и случайното предоставяне на услуги от граждани на
Обединеното кралство в държава членка на ЕС-27, дори ако те вече са
били законно установени в държава членка на ЕС-27, ще се урежда от
националните политики и правила на тази държава членка.

По отношение на гражданите от ЕС-27, считано от датата на оттегляне,
квалификациите, придобити в Обединеното кралство, са квалификации на
трета държава за целите на правото на Съюза. Признаването на такива
квалификации вече не се урежда от режима на признаване, предвиден в
Директива 2005/36/ЕО (както за гражданите на Съюза, така и за гражданите на
Обединеното кралство), а в съответствие с член 2, параграф 2 от Директива
2005/36/ЕО то ще се урежда от националните политики и правила на всяка от
държавите членки на ЕС-27.
Гражданите на ЕС-27, притежаващи професионални квалификации,
придобити в Обединеното кралство преди датата на оттегляне, следва да се
допитат до съответните национални органи, за да разберат дали е по-добре
тези професионални квалификации да бъда признати в държава членка на ЕС27 преди датата на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза.

Уебстраниците на Комисията относно свободното движение на специалисти
съдържат обща информация по въпросите на признаването на квалификации.
(https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movementprofessionals/qualifications-recognition_bg) При необходимост тези страници ще
бъдат актуализирани с допълнителна информация.

Европейска комисия
Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
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