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Módosítás 18
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szakmai képesítések elismerése 
rendszerének korszerűsítése létfontosságú 
a gazdasági növekedés és az innováció 
serkentése, a munkaerőpiac 
rugalmasságának növelése, valamint az 
Unióban megfigyelhető 
népességcsökkenéssel és strukturális 
munkanélküliséggel összefüggő 
problémák orvoslása érdekében.

Or. en

Módosítás 19
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szakemberek szabad mozgásának 
elősegítése, és emellett a képesítések 
hatékony és átlátható elismerésének 
biztosítása érdekében rendelkezni kell az 
európai szakmai kártya bevezetéséről. E 
kártyára különösen az átmeneti mobilitás 
és a feltétel nélküli elismerés rendszere 
szerinti elismerés megkönnyítése, valamint 
egy, az általános rendszeren belüli 
egyszerűsített elismerési folyamat 
bevezetése érdekében van szükség. A 
kártyát a szakember kérésére kell 
kibocsátani, miután az benyújtotta a 
szükséges iratokat, és az illetékes 
hatóságok lefolytatták a vonatkozó 
felülvizsgálati és ellenőrzési eljárásokat. A 
kártya működését támogatnia kell a belső 

(3) A szakemberek szabad mozgásának 
elősegítése, és emellett a képesítések 
hatékony és átlátható elismerésének 
biztosítása érdekében rendelkezni lehetne
az európai szakmai kártya önkéntes
bevezetéséről. E kártya különösen az 
átmeneti mobilitás és a feltétel nélküli 
elismerés rendszere szerinti elismerés 
megkönnyítése, valamint egy, az általános 
rendszeren belüli egyszerűsített elismerési
folyamat bevezetése szempontjából 
hasznos. A kártyát a szakember kérésére 
kell kibocsátani, miután az benyújtotta a 
szükséges iratokat, és az illetékes 
hatóságok lefolytatták a vonatkozó 
felülvizsgálati és ellenőrzési eljárásokat. A 
kártyát az egyes szakmákhoz kell 
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piaci információs rendszer keretében 
történő igazgatási együttműködésről szóló 
[…]/EU rendelettel létrehozott belső piaci 
információs rendszernek (Internal Market 
Information System, a továbbiakban: IMI). 
E mechanizmusnak elő kell segítenie az 
illetékes hatóságok közötti szinergia és 
bizalom növelését, ugyanakkor ki kell 
küszöbölnie a hatóságok igazgatási 
munkájának indokolatlan átfedéseit, és a 
szakemberek számára nagyobb 
átláthatóságot és jogbiztonságot kell 
teremtenie. A kártyaigénylési és -
kibocsátási folyamatnak áttekinthetően kell 
felépülnie, továbbá biztosítékokat kell 
tartalmaznia és a kérelmező számára ennek 
megfelelő fellebbezési jogokat kell 
biztosítania. A kártyának és az IMI ahhoz 
kapcsolódó munkafolyamatainak 
biztosítaniuk kell a tárolt adatok 
sértetlenségét, hitelességét és bizalmas 
kezelését, és meg kell akadályozniuk az 
adatok által hordozott információhoz való 
jogellenes vagy illetéktelen hozzáférést.

igazítani, és alkalmazásuk tekintetében a 
szabályozás részére bizonyos fokú 
rugalmasságot kell biztosítaniuk. A kártya 
működését támogatnia kell a belső piaci 
információs rendszer keretében történő 
igazgatási együttműködésről szóló […]/EU 
rendelettel létrehozott belső piaci 
információs rendszernek (Internal Market 
Information System, a továbbiakban: IMI). 
E mechanizmusnak elő kell segítenie az 
illetékes hatóságok közötti szinergia és 
bizalom növelését, ugyanakkor ki kell 
küszöbölnie a hatóságok igazgatási 
munkájának indokolatlan átfedéseit, és a 
szakemberek számára nagyobb 
átláthatóságot és jogbiztonságot kell 
teremtenie. A kártyaigénylési és -
kibocsátási folyamatnak áttekinthetően kell 
felépülnie, továbbá biztosítékokat kell 
tartalmaznia és a kérelmező számára ennek 
megfelelő fellebbezési jogokat kell 
biztosítania. A kártyának és az IMI ahhoz 
kapcsolódó munkafolyamatainak 
biztosítaniuk kell a tárolt adatok 
sértetlenségét, hitelességét, átjárhatóságát
és bizalmas kezelését, és meg kell 
akadályozniuk az adatok által hordozott 
információhoz való jogellenes vagy 
illetéktelen hozzáférést.

Or. en

Módosítás 20
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottságnak az európai szakmai 
kártya bevezetésétől számított 5 év 
elteltével értékelnie kell a kártya 
kötelezővé tételének hatását, és jeleznie 
kell, hogy a későbbiekben szükségesnek 
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látszanak-e további intézkedések.

Or. en

Módosítás 21
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kártyának meg kell felelnie 
meghatározott biztonsági és adatvédelmi 
feltételeknek, és létre kell hozni a 
visszaélésekkel és adathamisítással 
szembeni szükséges biztosítékokat;

Or. en

Módosítás 22
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. A közérdekkel összefüggő 
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esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében 
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

nyomós okok fennállása esetén azonban 
indokolt, hogy a tagállam megtagadhassa a 
szakma részleges gyakorlását.

Or. en

Indokolás

A „közérdekkel összefüggő nyomós okok” koncepcióját a Bíróság dolgozta ki a Szerződés 43. 
és 49. cikkével kapcsolatos esetjogában, és az a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/Ek irányelv (40) preambulumbekezdésében is szerepel. Ez így explicit és egyértelmű 
módon meghatározza, hogy mely esetben legyen jogosult egy tagállam megtagadni a szakma 
részleges gyakorlását.

Módosítás 23
Thomas Händel, Paul Murphy

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. A közérdekkel összefüggő 
nyomós okok fennállása esetén azonban 
indokolt, hogy a tagállam megtagadhassa a 
szakma részleges gyakorlását. A szakma 
részleges gyakorlásának engedélyezését 
nem szabad lehetővé tenni egészségügyi 
szolgáltatásokat nyújtó vagy a 
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közegészséggel más módon kapcsolatban 
álló szakmákban.

Or. en

Módosítás 24
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. A közérdekkel összefüggő 
nyomós okok fennállása esetén azonban 
indokolt, hogy a tagállam megtagadhassa a 
szakma részleges gyakorlását. A szakma 
részleges gyakorlásának engedélyezését 
nem szabad lehetővé tenni egészségügyi 
szolgáltatásokat nyújtó vagy a 
közegészséggel más módon kapcsolatban 
álló szakmákban.

Or. en

Módosítás 25
Philippe Boulland
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Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében 
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. A közérdekkel összefüggő 
nyomós okok fennállása esetén, például 
orvosok, egyéb egészségügyi szakemberek
vagy közjegyzők esetében azonban 
indokolt, hogy a tagállam megtagadhassa a 
szakma részleges gyakorlását.

Or. fr

Módosítás 26
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2005/36/EK irányelv hatályának a 
közjegyzőkre is ki kell terjednie. A 
letelepedési célú elismerési kérelmek 
esetében indokolt, hogy a tagállamok 
előírhassák a nemzeti kiválasztási és 
kinevezési eljárások 
megkülönböztetésmentességének 
biztosításához szükséges alkalmassági 
vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot. 

törölve
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Indokolt, hogy a szabad 
szolgáltatásnyújtás keretében a közjegyzők 
ne állíthassanak ki közokiratot és ne 
folytathassanak egyéb olyan hitelesítési 
tevékenységeket, amelyekhez a fogadó 
tagállam hivatali bélyegzője szükséges.

Or. fr

Módosítás 27
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2005/36/EK irányelv hatályának a 
közjegyzőkre is ki kell terjednie. A 
letelepedési célú elismerési kérelmek 
esetében indokolt, hogy a tagállamok 
előírhassák a nemzeti kiválasztási és 
kinevezési eljárások 
megkülönböztetésmentességének 
biztosításához szükséges alkalmassági 
vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot. 
Indokolt, hogy a szabad 
szolgáltatásnyújtás keretében a közjegyzők 
ne állíthassanak ki közokiratot és ne 
folytathassanak egyéb olyan hitelesítési 
tevékenységeket, amelyekhez a fogadó 
tagállam hivatali bélyegzője szükséges.

törölve

Or. de

Módosítás 28
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2005/36/EK irányelv hatályának a törölve
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közjegyzőkre is ki kell terjednie. A 
letelepedési célú elismerési kérelmek 
esetében indokolt, hogy a tagállamok 
előírhassák a nemzeti kiválasztási és 
kinevezési eljárások 
megkülönböztetésmentességének 
biztosításához szükséges alkalmassági 
vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot. 
Indokolt, hogy a szabad 
szolgáltatásnyújtás keretében a közjegyzők 
ne állíthassanak ki közokiratot és ne 
folytathassanak egyéb olyan hitelesítési 
tevékenységeket, amelyekhez a fogadó 
tagállam hivatali bélyegzője szükséges.

Or. fr

Módosítás 29
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2005/36/EK irányelv hatályának a 
közjegyzőkre is ki kell terjednie. A 
letelepedési célú elismerési kérelmek 
esetében indokolt, hogy a tagállamok 
előírhassák a nemzeti kiválasztási és 
kinevezési eljárások 
megkülönböztetésmentességének 
biztosításához szükséges alkalmassági 
vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot. 
Indokolt, hogy a szabad 
szolgáltatásnyújtás keretében a közjegyzők 
ne állíthassanak ki közokiratot és ne 
folytathassanak egyéb olyan hitelesítési 
tevékenységeket, amelyekhez a fogadó 
tagállam hivatali bélyegzője szükséges.

törölve

Or. fr

Indokolás

A közjegyzőket a nemzeti közhatóságok nevezik ki a magánszemélyek között létrejött jogi 
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megállapodások jogszerűségének és jogbiztonságának garantálása érdekében, és a jegyzők 
rendszere az adott ország preventív igazságügyi rendszerének része. A közjegyzőket törvény 
kötelezi arra, hogy tevékenységüket függetlenül és részrehajlás nélkül folytassák. Tekintettel 
az igazságszolgáltatási rendszerben játszott kiegészítő szerepükre, nem célszerű az ő 
szakmájukra is alkalmazhatóvá tenni a szolgáltatásnyújtás szabadságát és a szakmai 
képesítések elismerését. 

Módosítás 30
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2005/36/EK irányelv hatályának a 
közjegyzőkre is ki kell terjednie. A 
letelepedési célú elismerési kérelmek 
esetében indokolt, hogy a tagállamok 
előírhassák a nemzeti kiválasztási és 
kinevezési eljárások 
megkülönböztetésmentességének 
biztosításához szükséges alkalmassági 
vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot. 
Indokolt, hogy a szabad 
szolgáltatásnyújtás keretében a közjegyzők 
ne állíthassanak ki közokiratot és ne 
folytathassanak egyéb olyan hitelesítési 
tevékenységeket, amelyekhez a fogadó 
tagállam hivatali bélyegzője szükséges.

törölve

Or. en

Indokolás

A közjegyzők képzése a nemzeti jog alapján történik, hatásköreik is eltérőek a tagállamokban, 
és mivel a jogrendszerek sem azonosak, melyek alapján e hatásköröket gyakorolják, nem 
tartozhatnak a szakképesítésekről szóló irányelv hatálya alá anélkül, hogy ez torzítólag hatna 
a fogyasztók jogainak védelmére. Bizonyos szolgáltatások kizárása a közjegyzőket két 
csoportra bontaná, eltérő hatáskörökkel. Ez maga után vonná a fogyasztók megfelelő 
tájékoztatásának kötelezettségét.

Módosítás 31
Csaba Őry
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Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2005/36/EK irányelv hatályának a 
közjegyzőkre is ki kell terjednie. A 
letelepedési célú elismerési kérelmek 
esetében indokolt, hogy a tagállamok 
előírhassák a nemzeti kiválasztási és 
kinevezési eljárások 
megkülönböztetésmentességének 
biztosításához szükséges alkalmassági 
vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot. 
Indokolt, hogy a szabad szolgáltatásnyújtás 
keretében a közjegyzők ne állíthassanak ki 
közokiratot és ne folytathassanak egyéb 
olyan hitelesítési tevékenységeket, 
amelyekhez a fogadó tagállam hivatali 
bélyegzője szükséges.

(7) A 2005/36/EK irányelv hatályának a 
közjegyzőkre is ki kell terjednie. A 
letelepedési célú elismerési kérelmek 
esetében indokolt, hogy a tagállamok 
előírhassák a nemzeti kiválasztási és 
kinevezési eljárások 
megkülönböztetésmentességének 
biztosításához szükséges alkalmassági 
vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot. 
Indokolt, hogy a szabad szolgáltatásnyújtás 
keretében a közjegyzők ne állíthassanak ki 
közokiratot, és ne folytathassanak jogi 
tevékenységet vagy egyéb olyan hitelesítési 
tevékenységeket, amelyekhez a fogadó 
tagállam hivatali bélyegzője szükséges.

Or. hu

Módosítás 32
Csaba Őry

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Szükségesnek tűnik, hogy az irányelv 
hatálya ne terjedjen ki a közjegyzőkre, 
akiket a tagállamok a nemzeti joghatóság 
alá tartozó területekre neveznek ki, akiket 
törvény kötelez tevékenységük független 
és elfogulatlan gyakorlására, és akiknek 
feladata a preventív igazságszolgáltatás 
keretében a jogi aktusok jogszerűségének, 
valamint a jogbiztonságnak a biztosítása. 
Tekintettel a közjegyzők által az 
igazságszolgáltatási rendszerben 
végrehajtott sajátos feladatokra, az ő 
szakmájukra sem a szolgáltatások szabad 
mozgásának alapvető elve, sem a 
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külföldön szerzett szakképesítések 
elismerése nem alkalmazható.

Or. hu

Módosítás 33
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az adott szakmát nem szabályozó 
tagállamból érkező szakemberek által 
benyújtott elismerési kérelmeknek 
ugyanolyan elbírálás alá kell esniük, mint 
azoknak, amelyeket az adott szakmát 
szabályozó tagállamból érkező 
szakemberek nyújtanak be. Képesítésüket a 
fogadó tagállamban megkövetelt 
képesítésekkel kell összehasonlítani, a 
2005/36/EK irányelv szerinti képesítési 
szintek alapulvételével. Indokolt, hogy 
lényeges különbségek esetén az illetékes 
hatóságok kompenzációs intézkedéseket 
rendeljenek el.

(9) Az adott szakmát nem szabályozó 
tagállamból érkező szakemberek által 
benyújtott elismerési kérelmeknek 
ugyanolyan elbírálás alá kell esniük, mint 
azoknak, amelyeket az adott szakmát 
szabályozó tagállamból érkező 
szakemberek nyújtanak be. Képesítésüket a 
fogadó tagállamban megkövetelt 
képesítésekkel kell összehasonlítani, a 
2005/36/EK irányelv szerinti képesítési 
szintek és objektív kritériumok alapján. 
Indokolt, hogy lényeges különbségek 
esetén az illetékes hatóságok 
kompenzációs intézkedéseket rendeljenek 
el.

Or. fr

Módosítás 34
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
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hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük. 
Ezért indokolt, hogy ilyen képzésre 
szigorúbb feltételekkel, tizenkét éves
általános és középiskolai tanulmányok 
elvégzése vagy ezzel egyenértékű vizsga 
sikeres letétele után lehessen felvételt 
nyerni.

hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük. 
Ezért indokolt, hogy az ilyen képzésre való 
felvétel feltételeként a legalább tízéves
általános és középiskolai tanulmányok 
elvégzését vagy ezzel egyenértékű vizsga 
sikeres letételét határozzák meg.

Or. de

Módosítás 35
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük. 
Ezért indokolt, hogy ilyen képzésre 
szigorúbb feltételekkel, tizenkét éves
általános és középiskolai tanulmányok 
elvégzése vagy ezzel egyenértékű vizsga 
sikeres letétele után lehessen felvételt 
nyerni.

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük. 
Ezért indokolt, hogy az ilyen képzésre való 
felvételhez legalább tízéves általános és 
középiskolai tanulmányok elvégzését vagy 
ezzel egyenértékű vizsga sikeres letételét 
kell előírni.

Or. en



AM\907630HU.doc 15/103 PE492.774v01-00

HU

Módosítás 36
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük. 
Ezért indokolt, hogy ilyen képzésre 
szigorúbb feltételekkel, tizenkét éves
általános és középiskolai tanulmányok 
elvégzése vagy ezzel egyenértékű vizsga 
sikeres letétele után lehessen felvételt 
nyerni.

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük. 
Ezért indokolt, hogy ilyen képzésre 
legalább tízéves általános és középiskolai 
tanulmányok elvégzése vagy ezzel 
egyenértékű vizsga sikeres letétele után 
lehessen felvételt nyerni.

Or. de

Módosítás 37
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők új és
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felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük. 
Ezért indokolt, hogy ilyen képzésre 
szigorúbb feltételekkel, tizenkét éves 
általános és középiskolai tanulmányok 
elvégzése vagy ezzel egyenértékű vizsga 
sikeres letétele után lehessen felvételt 
nyerni.

felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdésének feltételeként szilárd 
általános tanulmányi háttérrel kell 
rendelkezniük. Ezért indokolt, hogy ilyen 
képzésre kizárólag olyan diákok 
nyerhessenek felvételt, akik legalább az 
európai képesítési keretrendszer 4. 
szintjének követelményeit teljesítő, 
valamely tagállam által elismert 
képesítéssel rendelkeznek.

Or. nl

Módosítás 38
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
és a munkáltatók szerepét egyértelműsíteni 
kell, különösen a betegek biztonsága 
érdekében. A nyelvismeret ellenőrzésének 
azonban a szóban forgó munkakör 
szempontjából ésszerűnek és a szükséges 
mértékűnek kell lennie, és nem szolgálhat 
alapul ahhoz, hogy szakembereket 
kirekesszenek a fogadó tagállam 
munkaerőpiacáról.

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy több rugalmasságot 
kell bevezetni, és egyértelműsíteni kell az 
illetékes hatóságok és a munkáltatók 
szerepét, különösen a betegek biztonsága 
érdekében. A nyelvismeret ellenőrzésének 
azonban a szóban forgó munkakör 
szempontjából ésszerűnek és a szükséges 
mértékűnek kell lennie, és nem szolgálhat 
alapul ahhoz, hogy szakembereket 
kirekesszenek a fogadó tagállam 
munkaerőpiacáról.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok megkaják a szükséges mozgásteret arra, hogy az elismerési folyamat 
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részeként igazolják, és szükség esetén mérjék a szakemberek nyelvi készségeit, anélkül, hogy 
hátrányosan befolyásolnák a munkáltatók azon képességét, hogy maguk győződhessenek meg 
a szakemberek nyelvi készségeiről, amikor meghirdetnek egy bizonyos álláshelyet.

Módosítás 39
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
és a munkáltatók szerepét egyértelműsíteni 
kell, különösen a betegek biztonsága 
érdekében. A nyelvismeret ellenőrzésének
azonban a szóban forgó munkakör 
szempontjából ésszerűnek és a szükséges 
mértékűnek kell lennie, és nem szolgálhat 
alapul ahhoz, hogy szakembereket 
kirekesszenek a fogadó tagállam 
munkaerőpiacáról.

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
és a munkáltatók szerepét egyértelműsíteni 
kell, különösen a betegek és a fogyasztók
biztonsága érdekében. A nyelvismeretnek a 
szóban forgó munkakör szempontjából 
végzett ellenőrzése nem szolgálhat alapul 
ahhoz, hogy szakembereket kirekesszenek 
a fogadó tagállam munkaerőpiacáról, ezért 
ésszerűnek és a szükséges mértékűnek kell 
lennie. Az ésszerű és szükséges mértéket 
egy adott ágazatban az illetékes hatóságok 
és a nemzeti szintű szociális partnerek 
közötti együttműködés keretében kell 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

A szükséges nyelvi készségeket nemcsak a betegek tekintetében kell megkövetelni. Továbbá, 
mivel a munkaadók egyik alapvető joga az adott munkakörökben dolgozó alkalmazottak által 
teljesítendő feltételek meghatározása, a szociális partnerek egyikeként – a tagállamok 
illetékes hatóságai mellett – a munkaadókat is be kell vonni az ésszerű és szükséges mérték 
meghatározásába.

Módosítás 40
Nadja Hirsch
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Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
és a munkáltatók szerepét egyértelműsíteni 
kell, különösen a betegek biztonsága 
érdekében. A nyelvismeret ellenőrzésének
azonban a szóban forgó munkakör 
szempontjából ésszerűnek és a szükséges 
mértékűnek kell lennie, és nem szolgálhat 
alapul ahhoz, hogy szakembereket 
kirekesszenek a fogadó tagállam 
munkaerőpiacáról.

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
és a munkáltatók szerepét egyértelműsíteni 
kell, különösen a betegek biztonsága 
érdekében. A nyelvismeret ellenőrzése
azonban a szóban forgó munkakör 
szempontjából ésszerű és szükséges lehet, 
és nem szolgálhat alapul ahhoz, hogy 
szakembereket kirekesszenek a fogadó 
tagállam munkaerőpiacáról.

Or. de

Módosítás 41
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik fizetett
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a
saját tagállamuk.

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik 
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá garantálni a 
gyakorlatuk saját tagállamuk általi 
elismerését.

Or. de

Indokolás

Bizonyos szakmákban elfogadott a fizetés nélküli szakmai gyakorlat. Az ilyen szakmai 
gyakorlatot végzőket azonban nem érheti hátrány amiatt, hogy a gyakorlatukat hivatalosan 
nem ismerik el. 
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Módosítás 42
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik fizetett
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a 
saját tagállamuk.

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik 
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a 
saját tagállamuk.

Or. en

Módosítás 43
Thomas Händel, Paul Murphy

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös 
riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv alapján 
feltétel nélküli elismerésben részesülő
egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös 
riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv hatálya 
alá tartozó egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
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elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakember fegyelmi eljárás vagy 
büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet 
következtében nem telepedhet le másik 
tagállamban. Ezt a riasztást az IMI-n 
keresztül attól függetlenül elő kell idézni, 
hogy az adott szakember élt-e bármilyen, a 
2005/36/EK irányelv alapján őt megillető 
joggal, illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakember a szakmai tevékenységét érintő
fegyelmi eljárás vagy büntetőjogi 
felelősségét megállapító ítélet 
következtében nem telepedhet le másik 
tagállamban, vagy ha egy szakembertől a 
saját vagy fogadó tagállamában 
átmenetileg vagy véglegesen megvonják 
szakmája gyakorlásának jogát. Ezt a 
riasztást az IMI-n keresztül attól 
függetlenül elő kell idézni, hogy az adott 
szakember élt-e bármilyen, a 2005/36/EK 
irányelv alapján őt megillető joggal, 
illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

Or. en

Módosítás 44
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös 
riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv alapján 
feltétel nélküli elismerésben részesülő

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös 
riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv hatálya 
alá tartozó egészségügyi szakemberek 
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egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakember fegyelmi eljárás vagy 
büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet 
következtében nem telepedhet le másik 
tagállamban. Ezt a riasztást az IMI-n 
keresztül attól függetlenül elő kell idézni, 
hogy az adott szakember élt-e bármilyen, a 
2005/36/EK irányelv alapján őt megillető 
joggal, illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakembertől a saját vagy fogadó 
tagállamában átmenetileg vagy 
véglegesen megvonják szakmája 
gyakorlásának jogát, vagy e 
tagállamokban korlátozzák vagy 
feltételekhez kötik az érintettnek a szakma 
gyakorlására vonatkozó jogát. Ezt a 
riasztást az IMI-n keresztül attól 
függetlenül elő kell idézni, hogy az adott 
szakember élt-e bármilyen, a 2005/36/EK 
irányelv alapján őt megillető joggal, 
illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

Or. en

Módosítás 45
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös 

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Member 
States should not only react to a request for 
information but also alert other Member 
States in a proactive manner. E riasztási 
rendszernek a 2006/123/EK irányelv 
szerintihez hasonlónak célszerű lennie. 
Különös riasztási mechanizmust szükséges 
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riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv alapján 
feltétel nélküli elismerésben részesülő 
egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakember fegyelmi eljárás vagy 
büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet 
következtében nem telepedhet le másik 
tagállamban. Ezt a riasztást az IMI-n 
keresztül attól függetlenül elő kell idézni, 
hogy az adott szakember élt-e bármilyen, a 
2005/36/EK irányelv alapján őt megillető 
joggal, illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

azonban bevezetni a 2005/36/EK irányelv 
alapján feltétel nélküli elismerésben 
részesülő egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy
szakembertől fegyelmi eljárás vagy 
büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet 
folyományaként a saját vagy fogadó 
tagállamában átmenetileg vagy 
véglegesen megvonják szakmája 
gyakorlásának jogát. Ezt a riasztást az 
IMI-n keresztül attól függetlenül elő kell 
idézni, hogy az adott szakember élt-e 
bármilyen, a 2005/36/EK irányelv alapján 
őt megillető joggal, illetőleg hogy 
kérelmezte-e szakmai képesítésének – akár 
az európai szakmai kártya kibocsátása 
révén, akár bármely más, az említett 
irányelvben előírt módon történő –
elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

Or. it

Módosítás 46
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A tagállamokat ösztönözni kell arra, 
hogy nyilvánosan megosszák az alapvető 
iskolai végzettségre és képzésre, valamint 
a minőségbiztosításra vonatkozó nemzeti 
rendszereiket a tagállamok oktatási és 
képzési rendszereibe vetett bizalom 
növelése, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy minden kínált kurzus 
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megfeleljen az ezen irányelvben rögzített 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés növelné az oktatásba és képzésbe vetett bizalmat és e rendszerek 
átláthatóságát, továbbá biztosítékot nyújtana a tagállamoknak, az illetékes hatóságoknak, 
valamint a fogyasztóknak és a betegeknek arra vonatkozóan, hogy az EU-ban vannak működő 
minőségbiztosítási rendszerek.

Módosítás 47
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, az 
európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek és építészmérnökök 
ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, az 
európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek és építészmérnökök 
ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
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5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumok az Európai Parlamenthez
és a Tanácshoz egyidejűleg, kellő időben és 
megfelelően eljussanak.

5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság – szakértők 
bevonásával – megfelelő reprezentációt és
konzultációt folytasson mind európai, 
mind nemzeti szinten. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időben történő, átlátható és megfelelő 
továbbításáról.

Or. en

Módosítás 48
Thomas Händel, Paul Murphy

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, az 
európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek és építészmérnökök 

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, az 
európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek és építészmérnökök 
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ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, 
hogy a vonatkozó dokumentumok az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
egyidejűleg, kellő időben és megfelelően 
eljussanak.

ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során – szakértők bevonásával –
megfelelő reprezentációt és konzultációkat
folytasson mind európai, mind nemzeti 
szinten. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időben történő, átlátható és megfelelő 
továbbításáról.

Or. en

Módosítás 49
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, az 

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, az 
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európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek és építészmérnökök 
ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, 
hogy a vonatkozó dokumentumok az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
egyidejűleg, kellő időben és megfelelően 
eljussanak.

európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek és építészmérnökök 
ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során európai uniós és nemzeti 
szinten megfelelő konzultációkat 
folytasson – többek között szakértőkkel. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, átlátható, időben történő és 
megfelelő továbbításáról.

Or. it

Módosítás 50
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Ez az irányelv nem érinti az 
egészség- és fogyasztóvédelem magas 
szintjének biztosításához szükséges 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 51
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2005/36/EK irányelv
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint a 
fizetett szakmai gyakorlaton más 
tagállamban való részvételre való 
jogosultságot és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint a 
szakmai gyakorlaton más tagállamban való 
részvételre való jogosultságot és az ilyen 
gyakorlat elismerését illetően.

Or. en

Módosítás 52
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2005/36/EK irányelv
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint a 
fizetett szakmai gyakorlaton más 

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint a 
szakmai gyakorlaton más tagállamban való 
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tagállamban való részvételre való 
jogosultságot és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

részvételre való jogosultságot és az ilyen 
gyakorlat elismerését illetően.

Or. de

Indokolás

Bizonyos szakmákban elfogadott a fizetés nélküli szakmai gyakorlat. Az ilyen szakmai 
gyakorlatot végzőket azonban nem érheti hátrány amiatt, hogy a gyakorlatukat hivatalosan 
nem ismerik el. 

Módosítás 53
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2005/36/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy fizetett szakmai gyakorlaton részt 
venni.

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is1 – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy fizetett szakmai gyakorlaton részt 
venni.
__________________
1 A szellemi szabadfoglalkozásnak az 
Európai Bíróság C-267/99 sz. ún. „Adam-
ügyben” 2001. október 11-én született 
ítéletében foglalt meghatározással 
összhangban. Forrás: Európai Bírósági 
Határozatok Tára 2001, I-07467. o.

Or. de

Indokolás

Bizonyos szakmákban elfogadott a fizetés nélküli szakmai gyakorlat. Az ilyen szakmai 
gyakorlatot végzőket azonban nem érheti hátrány amiatt, hogy a gyakorlatukat hivatalosan 
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nem ismerik el. 

Módosítás 54
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2005/36/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy fizetett szakmai gyakorlaton részt 
venni.

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy szakmai gyakorlaton részt venni.

Or. en

Módosítás 55
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2005/36/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy fizetett szakmai gyakorlaton részt 
venni.

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott – a szükségszerűen 
hatósági jogkörök átruházásával járó 
szakmáktól eltérő – szakmát gyakorolni 
vagy fizetett szakmai gyakorlaton részt 
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venni.

Or. fr

Módosítás 56
Csaba Őry

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2005/36/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
tagállamok által kinevezett közjegyzőkre.

Or. hu

Módosítás 57
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2005/36/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
hivatalos kormányzati aktussal kinevezett 
közjegyzőkre.

Or. fr

Indokolás

A jegyzőket a nemzeti közhatóságok nevezik ki a magánszemélyek között létrejött jogi 
megállapodások jogszerűségének és jogbiztonságának garantálása érdekében, és a jegyzők 
rendszere az adott ország preventív igazságügyi rendszerének része. A jegyzőket törvény 
kötelezi arra, hogy tevékenységüket függetlenül és részrehajlás nélkül folytassák. Tekintettel 
az igazságszolgáltatási rendszerben játszott kiegészítő szerepükre, nem célszerű az ő 
szakmájukra is alkalmazhatóvá tenni a szolgáltatásnyújtás szabadságát és a szakmai 
képesítések elismerését. 
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Módosítás 58
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – i alpont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) »szakmai tapasztalat«: az adott szakma 
teljes munkaidőben vagy azzal 
egyenértékű részmunkaidőben való
tényleges és jogszerű gyakorlása valamely 
tagállamban;

f) »szakmai tapasztalat«: az adott szakma 
tényleges és jogszerű gyakorlása valamely 
tagállamban, amely az adott szakmai 
területen lehetővé teszi az ismeretek, 
kompetenciák, képességek és készségek 
meghatározott szintjének elérését;

Or. en

Indokolás

A teljes vagy részmunkaidő fogalma nem öleli fel a foglalkoztatás időbeli opcióinak teljes 
körét. Ezért korlátozó. Biztosítani kell, hogy egy szakma bármely tényleges és jogszerű 
gyakorlása szakmai tapasztalatnak minősüljön.

Módosítás 59
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii alpont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) »fizetett szakmai gyakorlat«: felügyelt és 
fizetett tevékenységek folytatása egy 
szabályozott szakma gyakorlására való 
jogosultságnak vizsga alapján történő 
megszerzése céljából;

j) »szakmai gyakorlat«: felügyelt 
tevékenységek folytatása egy szabályozott 
szakma gyakorlására való jogosultságnak 
vizsga alapján történő megszerzése 
céljából;

Or. en
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Módosítás 60
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii alpont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) »fizetett szakmai gyakorlat«: felügyelt és 
fizetett tevékenységek folytatása egy 
szabályozott szakma gyakorlására való 
jogosultságnak vizsga alapján történő 
megszerzése céljából;

j) »szakmai gyakorlat«: felügyelt 
tevékenységek folytatása egy szabályozott 
szakma gyakorlására való jogosultságnak 
vizsga alapján történő megszerzése
céljából;

Or. de

Indokolás

Bizonyos szakmákban elfogadott a fizetés nélküli szakmai gyakorlat. Az ilyen szakmai 
gyakorlatot végzőket azonban nem érheti hátrány amiatt, hogy a gyakorlatukat hivatalosan 
nem ismerik el. 

Módosítás 61
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii alpont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) »egész életen át tartó tanulás«: minden 
olyan általános oktatás, szakoktatás és -
képzés, iskolarendszeren kívüli oktatás és 
nem formális tanulás az élet bármely 
szakaszában, amely az ismeretek, a 
képességek és a készségek gyarapodásával 
jár.

l) »egész életen át tartó tanulás«: minden 
olyan általános oktatás, szakoktatás és -
képzés, iskolarendszeren kívüli oktatás és 
nem formális tanulás az élet bármely 
szakaszában, amely a kompetenciák
(ismeretek, készségek, attitűdök és 
értékek) gyarapodásával jár.

Or. en
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Módosítás 62
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii alpont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) »folyamatos szakmai továbbképzés«: 
olyan tevékenység, amellyel a szakmai 
szervezetek tagjai fejlesztik és gyarapítják 
ismereteiket és készségeiket, és a szakmai 
életükben nélkülözhetetlen egyéni 
képességeiket fejlesztik.

Or. en

Módosítás 63
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság támogatja a tagállamokat 
és a megfelelő szakmákat az európai 
szakmai kártya fakultatív bevezetésére 
irányuló folyamat végrehajtásában.
A folyamatot az európai szakmai kártya 
bevezetésétől számított 5 év elteltével 
hatástanulmány keretében értékelni kell, 
jelezve, hogy a későbbiekben 
szükségesnek látszanak-e további 
intézkedések.

Or. en

Módosítás 64
Ole Christensen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok kijelölik az európai 
szakmai kártyák kibocsátására illetékes 
hatóságokat. A szóban forgó hatóságok 
biztosítják az európai szakmai kártya iránti 
kérelmek elfogulatlan, objektív és kellő 
időben történő feldolgozását. Az 57b. 
cikkben említett segítségnyújtó központok 
is illetékes hatóságként járhatnak el az 
európai szakmai kártya kibocsátása 
céljából. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az illetékes hatóságok 
tájékoztassák az állampolgárokat –
beleértve a leendő kérelmezőket is – az 
európai szakmai kártya előnyeiről, 
amennyiben az rendelkezésre áll.

(5) A tagállamok kijelölik az európai 
szakmai kártyák kibocsátására illetékes 
hatóságokat. A szóban forgó hatóságok 
biztosítják az európai szakmai kártya iránti 
kérelmek elfogulatlan, objektív és kellő 
időben történő feldolgozását. Az 57b. 
cikkben említett segítségnyújtó központok 
is illetékes hatóságként járhatnak el az 
európai szakmai kártya kibocsátása 
céljából. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az illetékes hatóságok 
tájékoztassák az állampolgárokat –
beleértve a leendő kérelmezőket és a 
szociális partnereket is – az európai 
szakmai kártya előnyeiről, amennyiben az 
rendelkezésre áll.

Or. en

Módosítás 65
Roberta Angelilli, Marco Scurria

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok állapíthatják meg 
azokat a kritériumokat, amelyek alapján 
meghatározzák, hogy mely szakmák tagjai 
számára írják elő elsődlegesen a szakmai 
kártyák kibocsátását.
Kezdetben a következő kritériumokat kell 
a legfontosabbnak tekinteni:
a) az adott szakma több mint öt 
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tagállamban szabályozott;
b) az adott szakma nagy mobilitási 
lehetőségeket kínál az Európai Unión 
belül;
c) nagy érdeklődés tapasztalható az adott 
szakma szakemberei vagy szervezetei 
részéről.
A Bizottság támogatja azokat a 
tagállamokat, amelyek kötelezővé 
kívánják tenni az európai szakmai kártya 
bevezetését. A folyamatot hatásvizsgálat 
előzheti meg.

Or. it

Módosítás 66
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A Bizottság egyeztet a nemzeti 
és európai szociális partnerekkel az egyes 
ágazatspecifikus szakmai kártyák pontos 
technikai részleteiről, és a szakmai 
kártyák bevezetését megelőzően kísérleti 
projekteket folytat le, figyelembe véve 
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valamennyi érintett szakma sajátosságait.

Or. en

Indokolás

Mivel a szakmák követelményei nagyban különböznek, a Bizottságnak a kártyák bevezetését 
megelőzően kötelezően egyeztetnie kell az európai és nemzeti szociális partnerekkel szakmai 
kártyák pontos technikai részleteiről. Ugyanezen okból a Bizottságnak kísérleti projekteket 
kell végrehajtania a szakmai kártyák bevezetését megelőzően a bevezetés következményeinek 
az egyes ágazatokban történő pontos meghatározása érdekében.

Módosítás 67
Thomas Händel, Paul Murphy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(6) A Bizottság az európai ágazati 
szociális partnereknek és az ágazati 
szakmákat képviselő szakmai 
szervezeteknek az egyes szakmákban 
alkalmazandó kártyák létrehozására 
irányuló kérését követően végrehajtási jogi 
aktusokat fogad el, melyekben rögzíti az 
európai szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A Bizottság egyeztet az illetékes 
hatóságokkal, az európai és nemzeti 
szintű szociális partnerekkel és a 
kapcsolódó szakmákat képviselő szakmai 
szervezetekkel az egyes ágazatspecifikus 
szakmai kártyák pontos technikai 
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részleteiről.

Or. en

Módosítás 68
Thomas Händel, Paul Murphy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Minden olyan díjnak, amelyet az
európai szakmai kártya kibocsátásának
igazgatási eljárásai kapcsán a 
kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek, arányosnak, valamint a saját 
és a fogadó tagállamnál felmerülő 
költségekkel összemérhetőnek kell lennie, 
és nem tarthat vissza az európai szakmai 
kártya kiváltásától. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a díjak 
kiszámítására és elosztására irányadó 
kritériumok rögzítéséről.

(7) Az európai szakmai kártya 
kibocsátására irányuló igazgatási eljárás 
semmilyen többletkiadást nem jelent a 
kérelmező szakember számára.

Or. en

Módosítás 69
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Minden olyan díjnak, amelyet az 
európai szakmai kártya kibocsátásának 
igazgatási eljárásai kapcsán a 

(7) Minden olyan díjnak, amelyet az 
európai szakmai kártya kibocsátásának 
igazgatási eljárásai kapcsán a 
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kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek, arányosnak, valamint a saját és 
a fogadó tagállamnál felmerülő 
költségekkel összemérhetőnek kell lennie, 
és nem tarthat vissza az európai szakmai 
kártya kiváltásától. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a díjak 
kiszámítására és elosztására irányadó 
kritériumok rögzítéséről.

kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek, arányosnak, valamint a saját és 
a fogadó tagállamnál felmerülő 
költségekkel összemérhetőnek kell lennie, 
és nem tarthat vissza az európai szakmai 
kártya kiváltásától, amely semmilyen 
többletkiadást nem jelent a kérelmező 
szakember számára. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a díjak 
kiszámítására és elosztására irányadó 
kritériumok rögzítéséről.

Or. en

Módosítás 70
Thomas Händel, Paul Murphy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A saját tagállam illetékes hatósága a 
hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 
két héten belül ellenőrzi a kérelmet, 
valamint létrehozza és érvényesíti az 
európai szakmai kártyát. Ezenkívül az 
európai szakmai kártya érvényesítéséről 
értesíti a kérelmezőt és azt a tagállamot, 
amelyben a kérelmező szolgáltatást kíván 
nyújtani. Az érvényesítési információknak 
az érintett fogadó tagállamok részére 
történő továbbítása képezi a 7. cikk 
szerinti nyilatkozatot. A fogadó tagállam a 
következő két évben nem tarthat igényt a 7. 
cikk szerinti újabb nyilatkozatra.

(1) Az egészségügyi és szociális gondozási 
ágazattól eltérő ágazatokban a saját 
tagállam illetékes hatósága a hiánytalan 
kérelem beérkezésétől számított két héten 
belül ellenőrzi a kérelmet, valamint 
létrehozza és érvényesíti az európai 
szakmai kártyát. A fogadó tagállam 
illetékes hatósága biztosítja a szakember 
ideiglenes szolgáltatásnyújtásra irányuló, 
hiánytalan kérelmének előzetes 
ellenőrzését a tekintetben, hogy a 
kérelmező képesítései összhangban 
vannak-e a fogadó tagállamban a szóban 
forgó szolgáltatás nyújtásához szükséges 
képesítésekre vonatkozó 
követelményekkel. A tagállamok 
továbbítják a Bizottságnak azon szakmák 
jegyzékét, amelyekben az átmeneti 
mobilitást biztosító kártyával, az előzetes 
nyilatkozat alapján történő 
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munkavégzéshez kötelezően szükséges a 
kérelmek előzetes ellenőrzése. A fogadó 
tagállam a következő két évben nem tarthat 
igényt a 7. cikk szerinti újabb 
nyilatkozatra, kivéve, ha azt nyomós 
indokokkal alá tudja támasztani.

Or. en

Módosítás 71
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 b cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el az európai szakmai kártyán és 
az IMI-adatállományban tárolt információk 
sértetlenségének, bizalmas kezelésének és 
pontosságának biztosításához szükséges 
műszaki előírások és intézkedések 
rögzítésére, valamint azon feltételek és 
eljárások megállapítására, amelyek szerint 
az európai szakmai kártyát tulajdonosa 
részére rendelkezésre bocsátják, beleértve a 
kártya letöltésének vagy az adatállomány 
aktualizálásának lehetőségét is. A szóban 
forgó végrehajtási aktusokat az 58. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el az európai szakmai kártyán és 
az IMI-adatállományban tárolt információk 
sértetlenségének, bizalmas kezelésének és 
pontosságának biztosításához szükséges 
műszaki előírások és intézkedések 
rögzítésére, valamint azon feltételek és 
eljárások megállapítására, amelyek szerint 
az európai szakmai kártyát tulajdonosa 
részére rendelkezésre bocsátják, beleértve a 
kártya letöltésének vagy az adatállomány 
aktualizálásának lehetőségét is. Az említett
végrehajtási aktusokat az 58. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 72
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 c cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A saját tagállam illetékes hatósága a 
hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 
két héten belül ellenőrzi a kérelmet, 
valamint létrehozza és érvényesíti az 
európai szakmai kártyát. Ezenkívül az 
európai szakmai kártya érvényesítéséről 
értesíti a kérelmezőt és azt a tagállamot, 
amelyben a kérelmező szolgáltatást kíván 
nyújtani. Az érvényesítési információknak 
az érintett fogadó tagállamok részére 
történő továbbítása képezi a 7. cikk szerinti 
nyilatkozatot. A fogadó tagállam a 
következő két évben nem tarthat igényt a 7. 
cikk szerinti újabb nyilatkozatra.

(1) A saját tagállam illetékes hatósága a 
hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 
négy héten belül ellenőrzi a kérelmet, 
valamint létrehozza és érvényesíti az 
európai szakmai kártyát. Ezenkívül az 
európai szakmai kártya érvényesítéséről 
értesíti a kérelmezőt és azt a tagállamot, 
amelyben a kérelmező szolgáltatást kíván 
nyújtani. Az érvényesítési információknak 
az érintett fogadó tagállamok részére 
történő továbbítása képezi a 7. cikk szerinti 
nyilatkozatot. A fogadó tagállam a 
következő két évben nem tarthat igényt a 7. 
cikk szerinti újabb nyilatkozatra.

Or. de

Módosítás 73
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 c cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A saját tagállam illetékes hatósága a 
hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 
két héten belül ellenőrzi a kérelmet, 
valamint létrehozza és érvényesíti az 
európai szakmai kártyát. Ezenkívül az 
európai szakmai kártya érvényesítéséről 
értesíti a kérelmezőt és azt a tagállamot, 
amelyben a kérelmező szolgáltatást kíván 
nyújtani. Az érvényesítési információknak 
az érintett fogadó tagállamok részére 
történő továbbítása képezi a 7. cikk szerinti 
nyilatkozatot. A fogadó tagállam a 
következő két évben nem tarthat igényt a 7. 
cikk szerinti újabb nyilatkozatra.

(1) A saját tagállam illetékes hatósága a 
hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 
két héten belül ellenőrzi a kérelmet, 
valamint létrehozza és érvényesíti az 
európai szakmai kártyát. Ezenkívül az 
európai szakmai kártya érvényesítéséről 
értesíti a kérelmezőt és azt a tagállamot, 
amelyben a kérelmező szolgáltatást kíván 
nyújtani. Az érvényesítési információknak 
az érintett fogadó tagállamok részére 
történő továbbítása képezi a 7. cikk szerinti 
nyilatkozatot. A fogadó tagállam a 
következő két évben nem tarthat igényt a 7. 
cikk szerinti újabb nyilatkozatra, kivéve, ha 
azt nyomós indokokkal alá tudja 
támasztani.



AM\907630HU.doc 41/103 PE492.774v01-00

HU

Or. en

Módosítás 74
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A saját tagállam döntése, illetőleg 
annak ténye, hogy az (1) bekezdés szerinti 
kéthetes időszak elteltével nem született 
döntés, fellebbezés tárgya lehet a nemzeti 
jog szerint.

(2) A saját tagállam döntése, illetőleg 
annak ténye, hogy az (1) bekezdés szerinti 
négyhetes időszak elteltével nem született 
döntés, fellebbezés tárgya lehet a nemzeti 
jog szerint.

Or. de

Módosítás 75
Thomas Händel, Paul Murphy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 d cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai szakmai kártya iránti 
hiánytalan kérelem beérkezése után a saját 
tagállam illetékes hatósága két héten belül 
ellenőrzi és megerősíti a kérelem 
alátámasztására benyújtott iratok 
hitelességét és érvényességét, létrehozza az 
európai szakmai kártyát, a fogadó tagállam 
illetékes hatóságához érvényesítésre 
továbbítja azt, és az említett hatóságot 
értesíti a kapcsolódó IMI-adatállományról. 
A kérelmezőt saját tagállama tájékoztatja 
az eljárás előrehaladásáról.

(1) Az egészségügyi és szociális gondozási 
ágazattól eltérő ágazatokban az európai 
szakmai kártya iránti hiánytalan kérelem 
beérkezése után a saját tagállam illetékes 
hatósága két héten belül ellenőrzi és 
megerősíti a kérelem alátámasztására 
benyújtott iratok hitelességét és 
érvényességét, létrehozza az európai 
szakmai kártyát, a fogadó tagállam 
illetékes hatóságához érvényesítésre 
továbbítja azt, és az említett hatóságot 
értesíti a kapcsolódó IMI-adatállományról. 
A kérelmezőt saját tagállama tájékoztatja 
az eljárás előrehaladásáról.
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Módosítás 76
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 d cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai szakmai kártya iránti 
hiánytalan kérelem beérkezése után a saját 
tagállam illetékes hatósága két héten belül 
ellenőrzi és megerősíti a kérelem 
alátámasztására benyújtott iratok 
hitelességét és érvényességét, létrehozza az 
európai szakmai kártyát, a fogadó tagállam 
illetékes hatóságához érvényesítésre 
továbbítja azt, és az említett hatóságot 
értesíti a kapcsolódó IMI-adatállományról. 
A kérelmezőt saját tagállama tájékoztatja 
az eljárás előrehaladásáról.

(1) Az európai szakmai kártya iránti 
hiánytalan kérelem beérkezése után a saját 
tagállam illetékes hatósága négy héten 
belül ellenőrzi és megerősíti a kérelem 
alátámasztására benyújtott iratok 
hitelességét és érvényességét, létrehozza az 
európai szakmai kártyát, a fogadó tagállam 
illetékes hatóságához érvényesítésre 
továbbítja azt, és az említett hatóságot 
értesíti a kapcsolódó IMI-adatállományról. 
A kérelmezőt saját tagállama tájékoztatja 
az eljárás előrehaladásáról.

Or. de

Módosítás 77
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 d cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 16., a 21. és a 49a. cikk szerinti 
esetekben a fogadó tagállam a saját 
tagállam által továbbított európai szakmai 
kártya beérkezésétől számított egy 
hónapon belül dönt az európai szakmai 
kártyának az (1) bekezdés szerinti 
érvényesítéséről. Alapos kétség esetén a 

(2) A 16., a 21. és a 49a. cikk szerinti 
esetekben a fogadó tagállam a saját 
tagállam által továbbított európai szakmai 
kártya beérkezésétől számított egy 
hónapon belül dönt az európai szakmai 
kártyának az (1) bekezdés szerinti 
érvényesítéséről. Alapos kétség esetén a 
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fogadó tagállam további információkat 
kérhet a saját tagállamtól. Az 
információkérés nem eredményezi az egy 
hónapos határidő felfüggesztését.

fogadó tagállam további információkat 
kérhet a saját tagállamtól. Az 
információkérés az egyhónapos határidő 
felfüggesztését eredményezi.

Or. en

Módosítás 78
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 d cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a fogadó tagállam nem hoz döntést 
a (2) és a (3) bekezdésben előírt 
határidőkön belül, vagy a saját 
tagállamtól nem kér kiegészítő 
információt az európai szakmai kártya 
beérkezésétől számított egy hónapon belül, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy a fogadó 
tagállam érvényesítette az európai 
szakmai kártyát, és ezáltal a szakmai 
képesítés a szóban forgó szabályozott 
szakmának a fogadó tagállamban való 
gyakorlása céljából elismerést nyert.

törölve

Or. en

Módosítás 79
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 e cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A saját és a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai a vonatkozó IMI-adatállományt 

(1) A saját és a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai a vonatkozó IMI-adatállományt 
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kellő időben aktualizálják az európai 
szakmai kártya tulajdonosa ellen indított 
fegyelmi eljárásokhoz, a vele szemben
alkalmazott büntetőjogi szankciókhoz vagy 
az ezen irányelv szerinti tevékenységei 
folytatására nézve vélhetően 
következményekkel járó súlyos különös 
körülményekhez kapcsolódó 
információkkal. Az aktualizálás magában 
foglalja a már nem szükséges információk
törlését is. Az európai szakmai kártya 
tulajdonosát és a vonatkozó IMI-
adatállományban érdekelt illetékes 
hatóságokat értesíteni kell az érintett 
illetékes hatóságok által végzett minden 
aktualizálásról.

kellő időben aktualizálják az európai 
szakmai kártya tulajdonosa ellen indított 
fegyelmi eljárásokhoz, a vele szemben 
alkalmazott büntetőjogi szankciókhoz vagy 
az ezen irányelv szerinti tevékenységei 
folytatására nézve vélhetően 
következményekkel járó súlyos különös 
körülményekhez kapcsolódó 
információkkal. Az aktualizálás magában 
foglalja a már nem szükséges információk 
törlését is. Aktualizálásra minden esetben 
csak bíróság vagy illetékes hatóság által 
hozott olyan határozat alapján kerülhet 
sor, amelyben a szakembert eltiltják a 
szakma gyakorlásától. Az európai szakmai 
kártya tulajdonosát és a vonatkozó IMI-
adatállományban érdekelt illetékes 
hatóságokat értesíteni kell az érintett 
illetékes hatóságok által végzett minden 
aktualizálásról.

Or. en

Módosítás 80
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 e cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai szakmai kártyán tárolt 
információk azokra az információkra 
korlátozódnak, amelyek szükségesek annak 
megállapításához, hogy a kártyatulajdonos 
jogosult azon szakma gyakorlására, 
amelyre vonatkozóan a kártyát 
kibocsátották; ilyen információk 
különösen: a családi név és az utónév, a 
születési hely és idő, a foglalkozás, az 
alkalmazandó szabályozás, az érintett 
illetékes hatóságok, a kártya száma, a 
biztonsági elemek és egy érvényes 

(4) Az európai szakmai kártyán tárolt 
információk azokra az információkra 
korlátozódnak, amelyek szükségesek annak 
megállapításához, hogy a kártyatulajdonos 
jogosult azon szakma gyakorlására, 
amelyre vonatkozóan a kártyát 
kibocsátották; ilyen információk 
különösen: a családi név és az utónév, a 
születési hely és idő, a foglalkozás, az 
alkalmazandó szabályozás, az érintett 
illetékes hatóságok, a kártya száma, a 
biztonsági elemek, az iskolai végzettség, a 
szakmai tapasztalat, a közbiztonság 
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személyazonosító igazolvány adatai. szempontjából releváns képzések és egy 
érvényes személyazonosító igazolvány 
adatai.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy egy munkaadó el tudja dönteni, hogy egy szolgáltató eleget tesz-e az 
adott munkakörrel szemben támasztott követelményeknek, a szakmai kártyán szerepeltetni kell 
a szolgáltató iskolai végzettségét és elvégzett kurzusait, valamint szakmai tapasztalatát.

Módosítás 81
Jean-Luc Bennahmias

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 e cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai szakmai kártyán tárolt 
információk azokra az információkra 
korlátozódnak, amelyek szükségesek annak 
megállapításához, hogy a kártyatulajdonos 
jogosult azon szakma gyakorlására, 
amelyre vonatkozóan a kártyát 
kibocsátották; ilyen információk 
különösen: a családi név és az utónév, a 
születési hely és idő, a foglalkozás, az 
alkalmazandó szabályozás, az érintett 
illetékes hatóságok, a kártya száma, a 
biztonsági elemek és egy érvényes 
személyazonosító igazolvány adatai.

(4) Az európai szakmai kártyán tárolt 
információk azokra az információkra 
korlátozódnak, amelyek szükségesek annak 
megállapításához, hogy a kártyatulajdonos 
jogosult azon szakma gyakorlására, 
amelyre vonatkozóan a kártyát 
kibocsátották; ilyen információk 
különösen: a családi név és az utónév, a 
születési hely és idő, hivatalos szakmai 
tapasztalat igazolása, a foglalkozás –
annak feltüntetésével, hogy a 
kártyabirtokos saját tagállamában ez 
szabályozott szakmának minősül-e –, az 
alkalmazandó szabályozás, az érintett 
illetékes hatóságok, a kártya száma, a 
biztonsági elemek és egy érvényes 
személyazonosító igazolvány adatai.

Or. fr

Módosítás 82
Thomas Händel
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 e cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el az IMI-adatállományhoz való 
hozzáférés feltételeinek, valamint az 
ellenőrzésére szolgáló, az első 
albekezdésben említett műszaki 
eszközöknek és eljárásoknak a rögzítéséről. 
A szóban forgó végrehajtási aktusokat az 
58. cikkben említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el az IMI-adatállományhoz való 
hozzáférés feltételeinek, valamint az 
ellenőrzésére szolgáló, az első 
albekezdésben említett műszaki 
eszközöknek és eljárásoknak a rögzítéséről. 
Az említett végrehajtási aktusokat az 58. 
cikkben említett vizsgálóbizottsági
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 83
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv 
4 f cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A fogadó tagállam illetékes hatósága 
abban az esetben engedélyezi egy szakma 
részleges gyakorlását a fogadó tagállam 
területén, ha teljesülnek az alábbi 
feltételek:

(1) A kérelmező szakmája szerinti nemzeti 
ágazati szociális partnerekkel folytatott 
konzultációt követően a fogadó tagállam 
illetékes hatósága abban az esetben 
engedélyezi egy szakma részleges 
gyakorlását a fogadó tagállam területén, ha 
teljesülnek az alábbi feltételek:

Or. en

Indokolás

A tagállamok illetékes hatóságainak be kell vonniuk a nemzeti szociális partnereket abba a 
döntésükbe, ha bármely, a szociális partnerek által képviselt ágazathoz tartozó szolgáltatónak 
engedélyezik egy szakma részleges gyakorlását.
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Módosítás 84
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A fogadó tagállam illetékes hatósága 
abban az esetben engedélyezi egy szakma 
részleges gyakorlását a fogadó tagállam 
területén, ha teljesülnek az alábbi 
feltételek:

(1) A fogadó tagállam illetékes hatósága a
kérelmező szakmája szerinti nemzeti 
ágazati szociális partnerekkel és szakmai 
szervezetekkel folytatott konzultációt 
követően abban az esetben engedélyezi egy 
szakma részleges gyakorlását a fogadó 
tagállam területén, ha teljesülnek az alábbi 
feltételek:

Or. en

Módosítás 85
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adott szakmai tevékenység objektív 
módon elkülöníthető a többi olyan 
tevékenységtől, amely a fogadó 
tagállamban része a szabályozott 
szakmának.

b) az adott szakmai tevékenység objektív 
módon elkülöníthető a többi olyan 
tevékenységtől, amely a fogadó 
tagállamban része a szabályozott 
szakmának. Annak átfogó értékelése 
során, hogy a tevékenység 
elkülöníthetőnek tekintendő-e más 
tevékenységektől, a fogadó tagállam 
illetékes hatóságai egyebek között azt 
vizsgálják, hogy a szóban forgó 
tevékenység a saját tagállamban önálló 
tevékenységként gyakorolható-e.
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Or. en

Indokolás

E cikk bizottsági megfogalmazása túlmegy az Európai Bíróság 2006. január 19-i 
határozatában foglaltakon (C-330/03(Colegio)). Miközben a Bizottság úgy véli, hogy a 
tagállamnak de concreto el kell fogadnia egy tevékenység elkülöníthetőségét, amennyiben az 
a saját tagállamban önálló tevékenységként gyakorolható, a Bíróság ennél körmönfontabban 
fogalmaz, amikor azt írja, hogy ez a kritérium alapvető tényezőként veendő figyelembe a 
szakma részleges gyakorlásának engedélyezésére irányuló eljárásban.

Módosítás 86
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pont alkalmazásában 
elkülöníthetőnek tekintendő az olyan 
tevékenység, amely a saját tagállamban 
önálló tevékenységként gyakorolható.

törölve

Or. en

Indokolás

Követi a 4f. cikk 1) pontjának módosításait.

Módosítás 87
Jean-Luc Bennahmias

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pont alkalmazásában elkülöníthetőnek 
tekintendő az olyan tevékenység, amely a 
saját tagállamban önálló tevékenységként 

A b) pont alkalmazásában elkülöníthetőnek 
tekintendő az olyan tevékenység, amely a 
saját tagállamban, valamint a fogadó 
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gyakorolható. tagállamban önálló tevékenységként 
gyakorolható.

Or. fr

Módosítás 88
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A részleges gyakorlásra való 
jogosultság megtagadható, ha a 
megtagadást nyomós közérdek – például 
közegészségügyi megfontolás – indokolja, 
általa elérhető a kívánt célkitűzés, és az 
intézkedés nem lép túl azon, ami 
feltétlenül szükséges.

(2) A részleges gyakorlásra való 
jogosultság megtagadható, ha az elutasítást
a közérdekkel összefüggő nyomós érv
támasztja alá, általa elérhető a kívánt 
célkitűzés, és az intézkedés nem lép túl a 
szükséges mértéken.

Or. en

Indokolás

E cikk bizottsági megfogalmazása túlmegy az Európai Bíróság 2006. január 19-i 
határozatában foglaltakon (C-330/03(Colegio)). Az ítéletben nem neveztek meg semmilyen 
ágazatot, és a „feltétlenül szükséges” megfogalmazás helyett az állt, hogy a nemzeti 
intézkedés nem lépheti túl a „szükséges mértéket”.

Módosítás 89
Thomas Händel, Paul Murphy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A részleges gyakorlásra való 
jogosultság megtagadható, ha a 

(2) A részleges gyakorlás koncepciója nem 
alkalmazandó az automatikus elismerés 
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megtagadást nyomós közérdek – például 
közegészségügyi megfontolás – indokolja, 
általa elérhető a kívánt célkitűzés, és az 
intézkedés nem lép túl azon, ami feltétlenül 
szükséges.

rendszerébe tartozó ágazati 
foglalkozásokra és az egészségügyi 
szakmákra általában. A részleges 
gyakorlásra való jogosultság 
megtagadható, ha a megtagadást nyomós 
közérdek – például közegészségügyi 
megfontolás – indokolja, általa elérhető a 
kívánt célkitűzés, és az intézkedés nem lép 
túl azon, ami feltétlenül szükséges.

Or. en

Módosítás 90
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A részleges gyakorlásra való 
jogosultság megtagadható, ha a 
megtagadást nyomós közérdek – például 
közegészségügyi megfontolás – indokolja, 
általa elérhető a kívánt célkitűzés, és az 
intézkedés nem lép túl azon, ami 
feltétlenül szükséges.

(2) A részleges gyakorlás nem 
engedélyezhető az egészségügyi 
szolgáltatásokat nyújtó vagy a 
közegészséggel más módon kapcsolatban 
álló szakmákban.

Or. en

Módosítás 91
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A részleges gyakorlásra való 
jogosultság megtagadható, ha a 

(2) A részleges gyakorlásra való 
jogosultság megtagadható, ha a 
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megtagadást nyomós közérdek – például 
közegészségügyi megfontolás – indokolja, 
általa elérhető a kívánt célkitűzés, és az 
intézkedés nem lép túl azon, ami feltétlenül 
szükséges.

megtagadást nyomós közérdek – például a 
betegbiztonság, a fogyasztók védelme vagy
közegészségügyi megfontolás – indokolja, 
általa elérhető a kívánt célkitűzés, és az 
intézkedés nem lép túl azon, ami feltétlenül 
szükséges.

Or. fr

Módosítás 92
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fogadó tagállamban való letelepedés 
iránti kérelmeket a III. cím I–IV.
fejezetének a fogadó tagállamban való 
letelepedésre irányadó rendelkezéseivel
összhangban kell elbírálni.

(3) A fogadó tagállamban való letelepedés 
esetén a letelepedés iránti kérelmeket a 
tagállam illetékes hatóságai a III. cím I. és 
IV. fejezetével összhangban bírálják el, 
szoros együttműködésben az ágazati 
szakmákat képviselő nemzeti szociális 
partnerekkel.

Or. en

Indokolás

A tagállamok illetékes hatóságainak be kell vonniuk a nemzeti szociális partnereket abba a 
döntésükbe, ha bármely, a szociális partnerek által képviselt ágazathoz tartozó szolgáltatónak 
engedélyezik egy szakma részleges gyakorlását.

Módosítás 93
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fogadó tagállamban való letelepedés 
iránti kérelmeket a III. cím I–IV. 
fejezetének a fogadó tagállamban való 
letelepedésre irányadó rendelkezéseivel 
összhangban kell elbírálni.

(3) A fogadó tagállamban való letelepedés 
esetén a letelepedés iránti kérelmeket a 
tagállam illetékes hatóságai a III. cím I. és 
IV. fejezetével összhangban bírálják el, 
együttműködésben az ágazati szakmákat 
képviselő megfelelő, nemzeti szintű 
szociális partnerekkel és szakmai 
szervezetekkel.

Or. en

Módosítás 94
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltatásnyújtó helyváltoztatása 
esetén, a letelepedés szerinti tagállamban 
nem szabályozott szakma esetében azzal a 
feltétellel, hogy a szolgáltatásnyújtó az 
adott szakmát egy vagy több tagállamban a 
szolgáltatásnyújtást megelőző tíz év 
folyamán legalább két évig gyakorolta.

b) a szolgáltatásnyújtó helyváltoztatása 
esetén, a letelepedés szerinti tagállamban 
nem szabályozott szakma esetében azzal a 
feltétellel, hogy a szolgáltatásnyújtó az 
adott szakmát egy vagy több tagállamban a 
szolgáltatásnyújtást megelőző tíz év 
folyamán legalább két évig gyakorolta. Az 
építőipari szolgáltatások nyújtására a 
szolgáltatásnyújtás általános szabadsága 
nem alkalmazandó.

Or. de

Indokolás

Fennáll annak a kockázata, hogy az építőipari alvállalkozók a megfelelő minimális képesítés 
nélkül végeznének el munkákat a sajátjuktól eltérő másik tagállamban. Ezt ki kell küszöbölni 
az építőiparban dolgozók szociális dömping elleni védelme érdekében.
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Módosítás 95
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltatásnyújtó helyváltoztatása 
esetén, a letelepedés szerinti tagállamban 
nem szabályozott szakma esetében azzal a 
feltétellel, hogy a szolgáltatásnyújtó az 
adott szakmát egy vagy több tagállamban a 
szolgáltatásnyújtást megelőző tíz év 
folyamán legalább két évig gyakorolta.

b) a szolgáltatásnyújtó helyváltoztatása 
esetén, a letelepedés szerinti tagállamban 
nem szabályozott szakma esetében azzal a 
feltétellel, hogy a szolgáltatásnyújtó az 
adott szakmát egy vagy több tagállamban a 
szolgáltatásnyújtást megelőző tíz év 
folyamán legalább két évig gyakorolta. A 
szakma két évig tartó gyakorlását előíró 
feltétel nem alkalmazható, ha akár a 
szakma, akár a szakmára felkészítő képzés 
szabályozott. 

Or. fr

Módosítás 96
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés b) pontja 
alkalmazásában a szakma kétéves 
gyakorlására vonatkozó feltétel nem 
alkalmazandó, ha az alábbiak bármelyike 
fennáll:

törölve

a) a szakma vagy a szakmára felkészítő 
képzés szabályozott;
b) a szolgáltatásnyújtó elkíséri a 
szolgáltatás igénybevevőjét, feltéve, hogy a 
szolgáltatás igénybevevőjének szokásos 
tartózkodási helye a szolgáltatásnyújtó 
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letelepedés szerinti tagállama területén 
van, és az adott szakma nem szerepel a 7. 
cikk (4) bekezdésében említett jegyzékben.

Or. fr

Módosítás 97
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltatásnyújtó elkíséri a 
szolgáltatás igénybevevőjét, feltéve, hogy a 
szolgáltatás igénybevevőjének szokásos 
tartózkodási helye a szolgáltatásnyújtó 
letelepedés szerinti tagállama területén 
van, és az adott szakma nem szerepel a 7. 
cikk (4) bekezdésében említett jegyzékben.

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata lehetőséget ad a szolgáltatónak arra, hogy kétéves szakmai tapasztalat 
nélkül is szolgáltatást nyújthasson a vele azonos állampolgárságú megrendelőnek. Ez
azonban maga után vonhatja azt, hogy a külföldi szolgáltatók a saját származási 
tagállamukból a fogadó tagállamban alkalmazandóknál kevésbé szigorú feltételekkel is 
felvehessen munkásokat.

Módosítás 98
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
5 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A cikk a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

"(4) A közjegyzők esetében a 
szolgáltatásnyújtás nem terjedhet ki sem 
közokirat kiállítására, sem egyéb olyan 
hitelesítési tevékenységre, amelyhez a 
fogadó tagállam hivatali bélyegzője 
szükséges.”

Or. de

Módosítás 99
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A cikk a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

"(4) A közjegyzők esetében a 
szolgáltatásnyújtás nem terjedhet ki sem 
közokirat kiállítására, sem egyéb olyan 
hitelesítési tevékenységre, amelyhez a 
fogadó tagállam hivatali bélyegzője 
szükséges.”

Or. fr

Indokolás

A közjegyzőket a nemzeti közhatóságok nevezik ki a magánszemélyek között létrejött jogi 
megállapodások jogszerűségének és jogbiztonságának garantálása érdekében, és a 
közjegyzők rendszere az adott ország preventív igazságügyi rendszerének része. A 
közjegyzőket törvény kötelezi arra, hogy tevékenységüket függetlenül és részrehajlás nélkül 
folytassák. Tekintettel az igazságszolgáltatási rendszerben játszott kiegészítő szerepükre, nem 
célszerű az ő szakmájukra is alkalmazhatóvá tenni a szolgáltatásnyújtás szabadságát és a 
szakmai képesítések elismerését. 
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Módosítás 100
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Irányelvre irányuló javaslat1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A cikk a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(4) A közjegyzők esetében a 
szolgáltatásnyújtás nem terjedhet ki sem 
közokirat kiállítására, sem egyéb olyan 
hitelesítési tevékenységre, amelyhez a 
fogadó tagállam hivatali bélyegzője 
szükséges.”

Or. fr

Módosítás 101
Csaba Őry

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A cikk a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(4) A közjegyzők esetében a 
szolgáltatásnyújtás nem terjedhet ki sem 
közokirat kiállítására, sem egyéb olyan 
hitelesítési tevékenységre, amelyhez a 
fogadó tagállam hivatali bélyegzője 
szükséges.”

Or. hu
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Módosítás 102
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A cikk a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(4) A közjegyzők esetében a 
szolgáltatásnyújtás nem terjedhet ki sem 
közokirat kiállítására, sem egyéb olyan 
hitelesítési tevékenységre, amelyhez a 
fogadó tagállam hivatali bélyegzője 
szükséges.”

Or. fr

Módosítás 103
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A cikk a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A közjegyzők esetében a 
szolgáltatásnyújtás nem terjedhet ki sem 
közokirat kiállítására, sem egyéb olyan 
hitelesítési tevékenységre, amelyhez a 
fogadó tagállam hivatali bélyegzője 
szükséges.”

törölve

Or. en

Indokolás

Egyes újonnan kinevezett közjegyzők által nyújtott szolgáltatások, pl. közokirat kiállítása, és a 
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fogadó tagállam hivatali bélyegzőjét igénylő egyéb hitelesítési tevékenység kizárása két 
csoportra osztaná a közjegyzőket, különböző hatáskörökkel. Ez torzítólag hatna a fogyasztók 
jogainak védelmére, és maga után vonná a fogyasztók megfelelő tájékoztatásának 
kötelezettségét.

Módosítás 104
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont – i alpont
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a biztonsági és az egészségügyi 
ágazatban, amennyiben a saját tagállam 
megköveteli, igazolás arról, hogy az 
érintettet a szakma gyakorlásától sem 
ideiglenesen, sem véglegesen nem tiltották 
el, és vele szemben büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítélet nem 
született.

e) valamennyi szakma esetében, 
amennyiben a tagállam úgy rendelkezik, 
igazolás arról, hogy az érintettet a szakma 
gyakorlásától sem ideiglenesen, sem 
véglegesen nem tiltották el, és vele 
szemben büntetőjogi felelősséget 
megállapító ítélet nem született.

Or. it

Módosítás 105
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont – i alpont
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a biztonsági és az egészségügyi 
ágazatban, amennyiben a saját tagállam 
megköveteli, igazolás arról, hogy az 
érintettet a szakma gyakorlásától sem 
ideiglenesen, sem véglegesen nem tiltották 
el, és vele szemben büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítélet nem 
született.

e) a biztonsági, az oktatási és az 
egészségügyi ágazatban, amennyiben a 
saját tagállam megköveteli, igazolás arról, 
hogy az érintettet a szakma gyakorlásától 
sem ideiglenesen, sem véglegesen nem 
tiltották el, és vele szemben büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítélet nem 
született.”
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Or. en

Indokolás

Gyermek- és ifjúságvédelmi okokból fontosnak tartjuk, hogy fenti igazolási kötelezettség az 
oktatásban dolgozó szakemberekre is vonatkozzon.

Módosítás 106
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont – ii alpont
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 21. cikk (1) bekezdésében említett, 
képesítés megszerzését tanúsító okiratok, 
valamint a 23., a 26., a 27., a 30., a 33., a 
33a., a 37., a 39. és a 43. cikk szerinti 
szerzett jogokról szóló bizonyítványok 
esetében a fogadó tagállam nyelvének 
ismeretéről szóló igazolás.

f) a 21. cikk (1) bekezdésében említett, 
képesítés megszerzését tanúsító okiratok, 
valamint a 23., a 26., a 27., a 30., a 33., a 
33a., a 37., a 39. és a 43. cikk szerinti 
szerzett jogokról szóló bizonyítványok 
esetében a fogadó tagállam nyelvének 
kielégítő ismeretéről szóló igazolás.

Or. fr

Módosítás 107
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont – ii a alpont (új)
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 2 bekezdés – f a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a szöveg a következő fa) ponttal 
egészül ki:
„fa) valamennyi szakember esetében a 
fogadó tagállam nyelvének ismeretéről 
szóló igazolás.”;

Or. it
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Módosítás 108
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első alkalommal történő 
szolgáltatásnyújtás esetében, ha olyan, 
közegészségügyi vagy közbiztonsági 
vonatkozású szabályozott szakmáról van 
szó, amelyre nem vonatkozik a III. cím II. 
vagy III. fejezete szerinti feltétel nélküli 
elismerés, a fogadó tagállam illetékes 
hatósága az első szolgáltatásnyújtás előtt 
ellenőrizheti a szolgáltatásnyújtó szakmai 
képesítéseit. Ez az előzetes ellenőrzés csak 
akkor lehetséges, ha annak célja az, hogy 
megakadályozza a szolgáltatás 
igénybevevője egészségének, illetve 
biztonságának a szolgáltatásnyújtó szakmai 
képesítésének hiánya miatti súlyos 
károsodását, illetve sérelmét, és ha az 
ellenőrzés nem lépi túl a céljának 
eléréséhez szükséges mértéket.

Az első alkalommal történő 
szolgáltatásnyújtás esetében, ha olyan, 
közérdekkel összefüggő számottevő 
tényezők által jellemzett szabályozott 
szakmáról van szó, amelyre nem 
vonatkozik a III. cím III. fejezete szerinti 
feltétel nélküli elismerés, a fogadó 
tagállam illetékes hatósága az első 
szolgáltatásnyújtás előtt ellenőrizheti a 
szolgáltatásnyújtó szakmai képesítéseit. Ez 
az előzetes ellenőrzés csak akkor 
lehetséges, ha annak célja az, hogy 
megakadályozza a szolgáltatás 
igénybevevője, a szolgáltató vagy 
általában a lakosság egészségének, illetve 
biztonságának a szolgáltatásnyújtó szakmai 
képesítésének hiánya miatti súlyos 
károsodását, illetve sérelmét, és ha az 
ellenőrzés nem lépi túl a céljának 
eléréséhez szükséges mértéket.

Or. en

Indokolás

A II. és III. fejezet alá tartozó szakmák mentesülése káros következményekkel járhat a 
közegészségre és közbiztonságra nézve, mivel a mentesség azt jelentené, hogy az egyéni 
válalkozók és a vezetők előzetes képesítésellenőrzés nélkül nyújthatnának szolgáltatásokat 
valamely más tagállamban. Mivel sok külföldi munkás dolgozik vállalkozóként egyes 
tagállamok építőipari ágazatában, a vállalkozók előzetes ellenőrzés alóli felmentése súlyos 
következményekkel járhat az ágazatban a munkahelyi egészségre és biztonságra nézve.

Módosítás 109
Thomas Händel
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első alkalommal történő 
szolgáltatásnyújtás esetében, ha olyan, 
közegészségügyi vagy közbiztonsági 
vonatkozású szabályozott szakmáról van 
szó, amelyre nem vonatkozik a III. cím II. 
vagy III. fejezete szerinti feltétel nélküli 
elismerés, a fogadó tagállam illetékes 
hatósága az első szolgáltatásnyújtás előtt 
ellenőrizheti a szolgáltatásnyújtó szakmai 
képesítéseit. Ez az előzetes ellenőrzés csak 
akkor lehetséges, ha annak célja az, hogy 
megakadályozza a szolgáltatás 
igénybevevője egészségének, illetve 
biztonságának a szolgáltatásnyújtó szakmai 
képesítésének hiánya miatti súlyos
károsodását, illetve sérelmét, és ha az 
ellenőrzés nem lépi túl a céljának 
eléréséhez szükséges mértéket.

Az első alkalommal történő 
szolgáltatásnyújtás esetében, ha olyan, 
közegészségügyi vagy közbiztonsági 
vonatkozású szabályozott szakmáról van 
szó, amelyre nem vonatkozik a III. cím II. 
vagy III. fejezete szerinti feltétel nélküli 
elismerés, a fogadó tagállam illetékes 
hatósága az első szolgáltatásnyújtás előtt 
ellenőrizheti a szolgáltatásnyújtó szakmai 
képesítéseit. Ez az előzetes ellenőrzés csak 
akkor lehetséges, ha annak célja az, hogy 
megakadályozza a szolgáltatás 
igénybevevője egészségének, illetve 
biztonságának a szolgáltatásnyújtó szakmai 
képesítésének hiánya miatti károsodását, 
illetve sérelmét, és ha az ellenőrzés nem 
lépi túl a céljának eléréséhez szükséges 
mértéket.

Or. en

Módosítás 110
Jean-Luc Bennahmias

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első alkalommal történő 
szolgáltatásnyújtás esetében, ha olyan, 
közegészségügyi vagy közbiztonsági 
vonatkozású szabályozott szakmáról van 
szó, amelyre nem vonatkozik a III. cím II. 
vagy III. fejezete szerinti feltétel nélküli 
elismerés, a fogadó tagállam illetékes 

Az első alkalommal történő 
szolgáltatásnyújtás esetében, ha olyan, 
közegészségügyi vagy közbiztonsági 
vonatkozású szabályozott szakmáról van 
szó, amelyre nem vonatkozik a III. cím II. 
vagy III. fejezete szerinti feltétel nélküli 
elismerés, a fogadó tagállam illetékes 
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hatósága az első szolgáltatásnyújtás előtt 
ellenőrizheti a szolgáltatásnyújtó szakmai 
képesítéseit. Ez az előzetes ellenőrzés csak 
akkor lehetséges, ha annak célja az, hogy 
megakadályozza a szolgáltatás 
igénybevevője egészségének, illetve 
biztonságának a szolgáltatásnyújtó szakmai 
képesítésének hiánya miatti súlyos 
károsodását, illetve sérelmét, és ha az 
ellenőrzés nem lépi túl a céljának 
eléréséhez szükséges mértéket.

hatósága az első szolgáltatásnyújtás előtt 
ellenőrizheti a szolgáltatásnyújtó szakmai 
képesítéseit. Ezen előzetes ellenőrzés célja 
az, hogy megakadályozza a szolgáltatás 
igénybevevője egészségének, illetve 
biztonságának a szolgáltatásnyújtó szakmai 
képesítésének hiánya miatti súlyos
károsodását, illetve sérelmét, és az 
ellenőrzés nem lépi túl a céljának 
eléréséhez szükséges mértéket.

Or. fr

Módosítás 111
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok benyújtják a Bizottságnak 
azon szakmák jegyzékét, amelyek esetében 
nemzeti jogszabályaik és rendelkezéseik 
értelmében a képesítéseket előzetesen 
ellenőrizni kell annak elkerülésére, hogy a 
szolgáltatás igénybevevőjének egészsége 
vagy biztonsága súlyosan károsodjék. A 
tagállamok mindegyik szakma esetében 
külön-külön a Bizottság elé tárják a 
jegyzékbe való felvételt alátámasztó 
indokokat.

A tagállamok benyújtják a Bizottságnak 
azon szakmák jegyzékét, amelyek esetében 
nemzeti jogszabályaik és rendelkezéseik 
értelmében a képesítéseket előzetesen 
ellenőrizni kell annak elkerülésére, hogy a 
közérdek súlyosan sérüljön. A tagállamok 
mindegyik szakma esetében külön-külön a 
Bizottság elé tárják a jegyzékbe való 
felvételt alátámasztó indokokat.

Or. en

Indokolás

Lásd a (4) preambulumbekezdéshez fűzött 22. módosítás indokolását.

Módosítás 112
Thomas Händel
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok benyújtják a Bizottságnak 
azon szakmák jegyzékét, amelyek esetében 
nemzeti jogszabályaik és rendelkezéseik 
értelmében a képesítéseket előzetesen 
ellenőrizni kell annak elkerülésére, hogy a 
szolgáltatás igénybevevőjének egészsége 
vagy biztonsága súlyosan károsodjék. A 
tagállamok mindegyik szakma esetében 
külön-külön a Bizottság elé tárják a 
jegyzékbe való felvételt alátámasztó 
indokokat.

A tagállamok benyújtják a Bizottságnak 
azon szakmák jegyzékét, amelyek esetében 
nemzeti jogszabályaik és rendelkezéseik 
értelmében a képesítéseket előzetesen 
ellenőrizni kell annak elkerülésére, hogy a 
szolgáltatás igénybevevőjének egészsége 
vagy biztonsága károsodjék. A tagállamok 
mindegyik szakma esetében külön-külön a 
Bizottság elé tárják a jegyzékbe való 
felvételt alátámasztó indokokat.

Or. en

Módosítás 113
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
2011/0435(COD)
7 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság legkésőbb a 
nyilatkozat és a csatolt iratok beérkezésétől 
számított egy hónapon belül közli a 
szolgáltatásnyújtóval a képesítése 
ellenőrzésének mellőzéséről szóló 
határozatát, illetőleg az ellenőrzés 
eredményét. Amennyiben olyan nehézség 
merül fel, amely késedelmet okozna, az 
illetékes hatóság a szolgáltatásnyújtót az 
első hónapon belül értesíti a késedelem 
okáról. A nehézséget az említett értesítéstől 
számított egy hónapon belül orvosolni 
kell, és a határozatot a nehézség 
orvoslásától számított két hónapon belül 

Az illetékes hatóság legkésőbb a 
nyilatkozat és a csatolt iratok beérkezésétől 
számított egy hónapon belül közli a 
szolgáltatásnyújtóval a képesítése 
ellenőrzésének mellőzéséről szóló 
határozatát, illetőleg az ellenőrzés 
eredményét. Amennyiben olyan nehézség 
merül fel, amely késedelmet okozna, az 
illetékes hatóság a szolgáltatásnyújtót az 
első hónapon belül értesíti a késedelem 
okáról. A nehézséget az említett értesítéstől 
számított lehető legrövidebb időn belül 
orvosolni kell, és a határozatot a nehézség 
orvoslásától számított két hónapon belül 
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véglegesíteni kell. véglegesíteni kell.

Or. en

Módosítás 114
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha lényeges eltérés van a 
szolgáltatásnyújtó szakmai képesítése és a 
fogadó tagállamban megkövetelt képzés 
között, és ez az eltérés olyan mértékű, hogy 
az veszélyt jelent a közegészségre vagy a 
közbiztonságra, és a szolgáltatásnyújtó azt 
szakmai tapasztalattal vagy egész életen át 
tartó tanulással nem tudja ellensúlyozni,
akkor a fogadó tagállamnak lehetőséget 
kell adnia a szolgáltatásnyújtónak arra, 
hogy – különösen alkalmassági vizsga 
letételével – bizonyítsa, hogy megszerezte 
a hiányzó ismereteket vagy szaktudást. A 
szolgáltatás nyújtását a harmadik 
albekezdéssel összhangban hozott 
határozat keltétől számított egy hónapon 
belül minden esetben lehetővé kell tenni.

Amennyiben lényeges eltérés van a 
szolgáltatásnyújtó szakmai képesítése és a 
fogadó tagállamban megkövetelt képzés 
között, és ez az eltérés olyan mértékű, hogy 
az veszélyt jelent a közegészségre vagy a 
közbiztonságra, a fogadó tagállamnak 
lehetőséget kell adnia a 
szolgáltatásnyújtónak arra, hogy –
különösen alkalmassági vizsga letételével –
bizonyítsa, hogy megszerezte a hiányzó 
ismereteket vagy szaktudást. A szolgáltatás 
nyújtását a harmadik albekezdéssel 
összhangban hozott határozat keltétől 
számított egy hónapon belül minden 
esetben lehetővé kell tenni.

Or. de

Indokolás

Az informális tanulás (tapasztalva tanulás) nem helyettesítheti a formális képzést és 
továbbképzést (pl. szendvicskurzusok formájában).

Módosítás 115
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
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2005/36/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha lényeges eltérés van a 
szolgáltatásnyújtó szakmai képesítése és a 
fogadó tagállamban megkövetelt képzés 
között, és ez az eltérés olyan mértékű, hogy 
az veszélyt jelent a közegészségre vagy a 
közbiztonságra, és a szolgáltatásnyújtó azt 
szakmai tapasztalattal vagy egész életen át 
tartó tanulással nem tudja ellensúlyozni, 
akkor a fogadó tagállamnak lehetőséget 
kell adnia a szolgáltatásnyújtónak arra, 
hogy – különösen alkalmassági vizsga 
letételével – bizonyítsa, hogy megszerezte 
a hiányzó ismereteket vagy szaktudást. A 
szolgáltatás nyújtását a harmadik 
albekezdéssel összhangban hozott 
határozat keltétől számított egy hónapon 
belül minden esetben lehetővé kell tenni.

Ha lényeges eltérés van a 
szolgáltatásnyújtó szakmai képesítése és a 
fogadó tagállamban megkövetelt képzés 
között, és ez az eltérés olyan mértékű, hogy 
az veszélyt jelent a közérdekre, és a 
szolgáltatásnyújtó azt szakmai 
tapasztalattal vagy egész életen át tartó 
tanulással nem tudja ellensúlyozni, akkor a 
fogadó tagállamnak lehetőséget kell adnia 
a szolgáltatásnyújtónak arra, hogy –
különösen alkalmassági vizsga letételével –
bizonyítsa, hogy megszerezte a hiányzó 
ismereteket vagy szaktudást. A szolgáltatás 
nyújtását a harmadik albekezdéssel 
összhangban hozott határozat keltétől 
számított egy hónapon belül minden 
esetben lehetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Lásd a (4) preambulumbekezdéshez fűzött 22. módosítás indokolását.

Módosítás 116
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
2011/0435(COD)
7 cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az illetékes hatóság a 
harmadik és a negyedik albekezdésben 
rögzített határidőkön belül nem reagál, a 
szolgáltatásnyújtást meg lehet kezdeni.

törölve

Or. en
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Módosítás 117
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az illetékes hatóság a 
harmadik és a negyedik albekezdésben 
rögzített határidőkön belül nem reagál, a 
szolgáltatásnyújtást meg lehet kezdeni.

törölve

Or. it

Módosítás 118
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
2005/36/EK irányelv
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A fogadó tagállam illetékes hatóságai –
kétség esetén – megkereshetik a 
letelepedés szerinti tagállam illetékes 
hatóságait, hogy adjanak tájékoztatást a 
szolgáltatásnyújtó letelepedésének 
jogszerűségére és jó magatartására 
vonatkozóan, valamint arra vonatkozóan, 
hogy vele szemben nem alkalmaztak 
szakmai jellegű fegyelmi vagy 
büntetőszankciót. A képesítések 
ellenőrzése esetén a fogadó tagállam 
illetékes hatóságai a letelepedés szerinti 
tagállam illetékes hatóságaitól – a 
közegészségre vagy a közbiztonságra
nézve vélhetően veszélyt jelentő lényeges 
különbségek felméréséhez szükséges 
mértékben – tájékoztatást kérhetnek a 

(1) A fogadó tagállam illetékes hatóságai –
kétség esetén – megkereshetik a 
letelepedés szerinti tagállam illetékes 
hatóságait, hogy adjanak tájékoztatást a 
szolgáltatásnyújtó letelepedésének 
jogszerűségére és jó magatartására 
vonatkozóan, valamint arra vonatkozóan, 
hogy vele szemben nem alkalmaztak 
szakmai jellegű fegyelmi vagy 
büntetőszankciót. A képesítések 
ellenőrzése esetén a fogadó tagállam 
illetékes hatóságai a letelepedés szerinti 
tagállam illetékes hatóságaitól – a 
közérdekre nézve vélhetően veszélyt 
jelentő lényeges különbségek felméréséhez 
szükséges mértékben – tájékoztatást 
kérhetnek a szolgáltatásnyújtó által 
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szolgáltatásnyújtó által elvégzett 
szakképzésekről. A letelepedés szerinti 
tagállam illetékes hatóságai a szóban forgó 
tájékoztatást az 56. cikkel összhangban 
adják meg.

elvégzett szakképzésekről. A letelepedés 
szerinti tagállam illetékes hatóságai a 
szóban forgó tájékoztatást az 56. cikkel 
összhangban adják meg.

Or. en

Indokolás

Lásd a (4) preambulumbekezdéshez fűzött 5. módosítás indokolását.

Módosítás 119
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2005/36/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 11. cikk hatálya alá tartozó, előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okiratként 
kell kezelni – a szóban forgó szint 
vonatkozásában is – az olyan, valamely 
tagállam illetékes hatósága által 
kibocsátott, előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okiratot vagy okirategyüttest, 
amely egy képzésnek az Unióban való –
teljes idejű vagy részidős, iskolarendszerű 
vagy egyéb tanrend szerinti – sikeres 
elvégzését igazolja, amelyet az adott 
tagállam egyenértékű szintűnek ismer el, és 
amely a szakma gyakorlásának 
megkezdése, illetőleg a szakma gyakorlása 
tekintetében birtokosának ugyanazokat a 
jogokat biztosítja, vagy az érintett szakma 
gyakorlására készít fel.

A 11. cikk hatálya alá tartozó, előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okiratként 
kell kezelni – a szóban forgó szint 
vonatkozásában is – az olyan, valamely 
tagállam illetékes hatósága által 
kibocsátott, előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okiratot vagy okirategyüttest, 
amely egy képzésnek az Unióban való –
teljes idejű vagy részidős, iskolarendszerű 
tanrend szerinti – sikeres elvégzését 
igazolja, amelyet az adott tagállam 
egyenértékű szintűnek ismer el, és amely a 
szakma gyakorlásának megkezdése, 
illetőleg a szakma gyakorlása tekintetében 
birtokosának ugyanazokat a jogokat 
biztosítja, vagy az érintett szakma 
gyakorlására készít fel.

Or. de

Indokolás

Az informális képzés (tapasztalati tanulás) nem vehető azonos értékűnek a formális 
képzésekkel, amelyekben értékelik a teljesítményt. Ez veszélyeztetné a formális képzés 



PE492.774v01-00 68/103 AM\907630HU.doc

HU

státuszát, és súlyosan aláásná a nyújtott szolgáltatások minőségét.

Módosítás 120
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)
2005/36/EK irányelv
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. A rendelet a következő 13a. cikkel 
egészül ki:
„13a. cikk
Amely tagállam előírja a szakképzett
munkaereje számára a folyamatos 
szakmai továbbképzést és annak 
igazolását, jogosult ezt a kötelezettséget a 
területén szakmájukat gyakorolni 
szándékozó, más tagállamokból származó 
szakemberekre is kiterjeszteni.”

Or. en

Módosítás 121
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2005/36/EK irányelv
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve a 
fogadó tagállam illetékes hatósága a 
képzettségi tanúsítványok tulajdonosaitól 
megtagadhatja a szakma gyakorlásának 
megkezdését és a szakma gyakorlását 
abban az esetben, ha szakmának a 
tagállam területén történő gyakorlásához 
szükséges nemzeti képesítés a 11. cikk d) 

törölve
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vagy e) pontja alá tartozik.

Or. de

Indokolás

A 13. cikk (4) bekezdése meggátolná a kézműves mestereket a határokon átnyúló 
tevékenységekben. Ők a 11c. cikkben tárgyalt kategóriába tartoznak.

Módosítás 122
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 13. cikk nem zárja ki azt, hogy a 
fogadó tagállam megkövetelje a 
kérelmezőtől maximum 3 éves 
alkalmazkodási időszak letöltését vagy 
alkalmassági vizsga letételét, ha az általa 
elvégzett képzés a szakmai tevékenységek 
vonatkozásában a fogadó tagállam 
képzését alkotó tantárgyaktól lényegesen 
eltérő tantárgyakat foglal magában.

(1) A 13. cikk nem zárja ki azt, hogy a 
fogadó tagállam megkövetelje a 
kérelmezőtől maximum 3 éves 
alkalmazkodási időszak letöltését vagy 
alkalmassági vizsga letételét, ha az általa 
elvégzett képzés a szakmai tevékenységek 
vonatkozásában a fogadó tagállam 
képzését alkotó tantárgyaktól lényegesen 
eltérő tantárgyakat foglal magában, 
amennyiben az igazoltan elvégzett képzés 
időtartama legalább egy évvel rövidebb, 
mint a fogadó tagállamban előírt 
minimális időtartam, és/vagy amennyiben 
a szabályozott szakma a fogadó 
tagállamban egy vagy több olyan 
szabályozott szakmai tevékenységet is 
magában foglal, amely a kérelmező saját 
tagállamában nem tartozik a szóban forgó 
szakmához, és ha e kiegészítő 
tevékenység(ek)et olyan külön képzés 
keretében oktatják, amelynek elvégzése a 
fogadó tagállamban követelmény, és 
amely olyan tantárgyakat tartalmaz, 
melyek számottevően eltérnek a kérelmező 
képességigazolásában vagy a hivatalos 
végzettségét igazoló bizonyítványban 
szereplő tantárgyaktól.
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Or. de

Indokolás

Nem világos, hogy a 14. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt feltételeket a jövőben 
miért nem kell már alkalmazni. Nagyon is hatékony eszköznek bizonyultak a tagállamok 
illetékes hatóságainak kezében. A módosítás e kritériumok fenntartásának biztosítását 
célozzák.

Módosítás 123
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A (3) bekezdés az első albekezdés után 
a következő albekezdéssel egészül ki:

törölve

„A közjegyzői szakma vonatkozásában a 
fogadó tagállam a kompenzációs 
intézkedés megállapítása során figyelembe 
veheti az e szakmához a fogadó tagállam 
területén kapcsolódó jellemző 
tevékenységeket, különös tekintettel az 
alkalmazandó joghoz kapcsolódókra.”

Or. de

Módosítás 124
Csaba Őry

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – c pont
2005/36/EK irányelv 
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A (3) bekezdés az első albekezdés után 
a következő albekezdéssel egészül ki:

törölve
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„A közjegyzői szakma vonatkozásában a 
fogadó tagállam a kompenzációs 
intézkedés megállapítása során figyelembe 
veheti az e szakmához a fogadó tagállam 
területén kapcsolódó jellemző 
tevékenységeket, különös tekintettel az 
alkalmazandó joghoz kapcsolódókra.”

Or. hu

Módosítás 125
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – c pont
2005/36/EK irányelv 
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A (3) bekezdés az első albekezdés után 
a következő albekezdéssel egészül ki:

törölve

„A közjegyzői szakma vonatkozásában a 
fogadó tagállam a kompenzációs 
intézkedés megállapítása során figyelembe 
veheti az e szakmához a fogadó tagállam 
területén kapcsolódó jellemző 
tevékenységeket, különös tekintettel az 
alkalmazandó joghoz kapcsolódókra.”;

Or. fr

Módosítás 126
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – c pont
2005/36/EK irányelv 
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A (3) bekezdés az első albekezdés után törölve
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a következő albekezdéssel egészül ki:
„A közjegyzői szakma vonatkozásában a 
fogadó tagállam a kompenzációs 
intézkedés megállapítása során figyelembe 
veheti az e szakmához a fogadó tagállam 
területén kapcsolódó jellemző 
tevékenységeket, különös tekintettel az 
alkalmazandó joghoz kapcsolódókra.”;

Or. fr

Indokolás

A közjegyzőket a nemzeti közhatóságok nevezik ki a magánszemélyek között létrejött jogi 
megállapodások jogszerűségének és jogbiztonságának garantálása érdekében, és a 
közjegyzők rendszere az adott ország preventív igazságügyi rendszerének része. A 
közjegyzőket törvény kötelezi arra, hogy tevékenységüket függetlenül és részrehajlás nélkül 
folytassák. Tekintettel az igazságszolgáltatási rendszerben játszott kiegészítő szerepükre, nem 
célszerű az ő szakmájukra is alkalmazhatóvá tenni a szolgáltatásnyújtás szabadságát és a 
szakmai képesítések elismerését. 

Módosítás 127
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – c pont
2005/36/EK irányelv 
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A (3) bekezdés az első albekezdés után 
a következő albekezdéssel egészül ki:

törölve

A közjegyzői szakma vonatkozásában a 
fogadó tagállam a kompenzációs 
intézkedés megállapítása során figyelembe 
veheti az e szakmához a fogadó tagállam 
területén kapcsolódó jellemző 
tevékenységeket, különös tekintettel az 
alkalmazandó joghoz kapcsolódókra.

Or. fr
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Módosítás 128
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A (3) bekezdés az első albekezdés után 
a következő albekezdéssel egészül ki:

törölve

„A közjegyzői szakma vonatkozásában a 
fogadó tagállam a kompenzációs 
intézkedés megállapítása során figyelembe 
veheti az e szakmához a fogadó tagállam 
területén kapcsolódó jellemző 
tevékenységeket, különös tekintettel az 
alkalmazandó joghoz kapcsolódókra.”

Or. en

Indokolás

A jegyzők képzése a nemzeti jog alapján történik, hatásköreik is eltérőek a tagállamokban, és 
mivel a jogrendszerek sem azonosak, melyek alapján e hatásköröket gyakorolják, nem 
tartozhatnak a szakképesítésekről szóló irányelv hatálya alá anélkül, hogy ez torzítólag hatna 
a fogyasztók jogainak védelmére. A bizottsági javaslatban foglalt rendelkezések nem 
elegendők, és nem tükrözik a közjegyzői szakma gyakorlásához szükséges követelmények 
sokféleségét.

Módosítás 129
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
2005/36/EK irányelv
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. mellékletben felsorolt 
azon tevékenységek jegyzékeinek a 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. mellékletben felsorolt 
azon tevékenységek jegyzékeinek a 



PE492.774v01-00 74/103 AM\907630HU.doc

HU

nómenklatúra naprakésszé tétele vagy 
egyértelművé tétele céljából végzett 
kiigazítása vonatkozásában, amelyek 
tekintetében a szakmai tapasztalat 
elismerésére a 16. cikk szerint kerül sor, 
feltéve, hogy ez a kiigazítás nem jelenti az 
egyes kategóriákba sorolt tevékenységek 
körének szűkítését.

nómenklatúra naprakésszé tétele vagy 
egyértelművé tétele céljából történő 
kiegészítése vonatkozásában, amelyek 
tekintetében a szakmai tapasztalat 
elismerésére a 16. cikk szerint kerül sor, 
feltéve, hogy ez a kiigazítás nem jelenti az 
egyes kategóriákba sorolt tevékenységek 
körének szűkítését. A valamely jegyzékbe 
már felvett szakmai tevékenységek nem 
vihetők át másik jegyzékbe.

Or. de

Módosítás 130
Thomas Händel, Paul Murphy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
2005/36/EK irányelv
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés b) pontjának 
alkalmazásához a tagállamok illetékes 
hatóságai [időpont megjelölése – a 3. cikk 
(1) bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott napot követő nap]-i 
kezdettel, majd ezt követően ötévente a 
Bizottság és a többi tagállam elé terjesztik 
az orvosok, szakorvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, fogszakorvosok, állatorvosok, 
szülésznők és gyógyszerészek szakmai 
továbbképzésével kapcsolatos eljárásokról 
szóló, nyilvánosan hozzáférhető 
jelentéseiket.

Az első bekezdés b) pontjának 
alkalmazásához a tagállamok illetékes 
hatóságai [időpont megjelölése – a 3. cikk 
(1) bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott napot követő nap]-i 
kezdettel, majd ezt követően ötévente a 
Bizottság és a többi tagállam elé terjesztik 
az orvosok, szakorvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, fogszakorvosok, állatorvosok, 
szülésznők és gyógyszerészek szakmai 
továbbképzésével kapcsolatos eljárásokról 
szóló, nyilvánosan hozzáférhető 
jelentéseiket. A tagállamoknak 
rendelkezniük kell olyan rendszerekkel, 
amelyek révén biztosítható, hogy az 
egészségügyben dolgozó szakemberek 
folyamatos szakmai továbbképzés útján 
rendszeresen naprakésszé tehessék 
készségeiket. A munkaadóknak kellő 
gyakorlati, pénzügyi vagy egyéb 
támogatást kell biztosítaniuk ahhoz, hogy 
a munkavállalók teljes körűen részt 
vehessenek a folyamatos szakmai 
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továbbképzésben, és eleget tehessenek a 
képzés követelményeinek.

Or. en

Módosítás 131
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
2005/36/EK irányelv
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés b) pontjának 
alkalmazásához a tagállamok illetékes 
hatóságai [időpont megjelölése – a 3. cikk 
(1) bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott napot követő nap]-i
kezdettel, majd ezt követően ötévente a 
Bizottság és a többi tagállam elé terjesztik 
az orvosok, szakorvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, fogszakorvosok, állatorvosok, 
szülésznők és gyógyszerészek szakmai 
továbbképzésével kapcsolatos eljárásokról 
szóló, nyilvánosan hozzáférhető 
jelentéseiket.

„Az első bekezdés b) pontjának 
alkalmazásához a tagállamok illetékes 
hatóságai ...*-i kezdettel, majd ezt 
követően ötévente a Bizottság és a többi 
tagállam elé terjesztik az orvosok, 
szakorvosok, általános ápolók, fogorvosok, 
fogszakorvosok, állatorvosok, szülésznők 
és gyógyszerészek szakmai 
továbbképzésével kapcsolatos eljárásokról 
szóló, nyilvánosan hozzáférhető 
jelentéseiket.

A tagállamokat ösztönzik folyamatos 
szakmai továbbképzési rendszerek 
kialakítására annak biztosítása 
érdekében, hogy valamennyi egészségügyi 
szakember rendelkezzen a szükséges új 
képességekkel.
____________
*HL: kérjük, illessze be a dátumot: az 
ezen irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 
első albekezdésében meghatározott napot 
követő nap.

Or. it
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Módosítás 132
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
2005/36/EK irányelv
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés b) pontjának 
alkalmazásához a tagállamok illetékes 
hatóságai [időpont megjelölése – a 3. cikk 
(1) bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott napot követő nap]-i 
kezdettel, majd ezt követően ötévente a 
Bizottság és a többi tagállam elé terjesztik 
az orvosok, szakorvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, fogszakorvosok, állatorvosok, 
szülésznők és gyógyszerészek szakmai 
továbbképzésével kapcsolatos eljárásokról 
szóló, nyilvánosan hozzáférhető 
jelentéseiket.

Az első bekezdés b) pontjának 
alkalmazásához a tagállamok illetékes 
hatóságai [időpont megjelölése – a 3. cikk 
(1) bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott napot követő nap]-i 
kezdettel, majd ezt követően ötévente a 
Bizottság és a többi tagállam elé terjesztik 
az orvosok, szakorvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, fogszakorvosok, állatorvosok, 
szülésznők és gyógyszerészek szakmai 
továbbképzésével kapcsolatos eljárásokról 
szóló, nyilvánosan hozzáférhető 
jelentéseiket. 

A tagállamoknak rendelkezniük kell olyan 
rendszerrel, amelyek révén biztosítható, 
hogy az egészségügyben dolgozó 
szakemberek folyamatos szakmai 
továbbképzés útján rendszeresen 
naprakésszé tegyék képességeiket.

Or. en

Módosítás 133
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az általános ápolói képzésre történő 
felvétel feltétele vagy egy 12 éves általános 
és középiskolai oktatás elvégzése, amelyet 
valamely tagállam illetékes hatósága vagy 

(1) Az általános ápolói képzésre történő 
felvétel feltétele vagy legalább tízéves
általános és középiskolai tanulmányok
elvégzése, amelyet valamely tagállam 
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szerve által kibocsátott oklevél vagy 
bizonyítvány, vagy egyéb okirat igazol, 
vagy egy ápolóképző intézmény ezzel 
egyenértékű felvételi vizsgájának sikeres 
letételét tanúsító bizonyítvány.

illetékes hatósága vagy szerve által 
kibocsátott oklevél vagy bizonyítvány, 
vagy egyéb okirat igazol, vagy egy 
ápolóképző intézmény ezzel egyenértékű 
felvételi vizsgájának sikeres letételét 
tanúsító bizonyítvány.

Or. en

Módosítás 134
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az általános ápolói képzésre történő 
felvétel feltétele vagy egy 12 éves 
általános és középiskolai oktatás 
elvégzése, amelyet valamely tagállam 
illetékes hatósága vagy szerve által 
kibocsátott oklevél vagy bizonyítvány, 
vagy egyéb okirat igazol, vagy egy 
ápolóképző intézmény ezzel egyenértékű 
felvételi vizsgájának sikeres letételét 
tanúsító bizonyítvány.

(1) Az általános ápolói képzésre történő 
felvétel feltétele vagy egy valamely 
tagállam által elismert képesítés, amely 
megfelel legalább az európai képesítési 
keretrendszer 4. szintje követelményeinek, 
vagy egy ápolóképző intézmény ezzel 
egyenértékű felvételi vizsgájának sikeres 
letételét tanúsító bizonyítvány.

Or. nl

Módosítás 135
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az általános ápolói képzésre történő 
felvétel feltétele vagy egy 12 éves általános 

(1) Az általános ápolói képzésre történő 
felvétel feltétele vagy legalább tízéves
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és középiskolai oktatás elvégzése, amelyet 
valamely tagállam illetékes hatósága vagy 
szerve által kibocsátott oklevél vagy 
bizonyítvány, vagy egyéb okirat igazol, 
vagy egy ápolóképző intézmény ezzel 
egyenértékű felvételi vizsgájának sikeres 
letételét tanúsító bizonyítvány.

általános és középiskolai tanulmányok
elvégzése, amelyet valamely tagállam 
illetékes hatósága vagy szerve által 
kibocsátott oklevél vagy bizonyítvány, 
vagy egyéb okirat igazol, vagy egy 
ápolóképző intézmény ezzel egyenértékű 
felvételi vizsgájának sikeres letételét 
tanúsító bizonyítvány. Ez nem érinti a 
tagállamok azon jogát, hogy hosszabb 
időtartamú általános és középiskolai 
tanulmányokat írjanak elő a képzésre 
történő felvétel feltételeként. 

Or. de

Módosítás 136
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az általános ápolói képzésre történő 
felvétel feltétele vagy egy 12 éves általános 
és középiskolai oktatás elvégzése, amelyet 
valamely tagállam illetékes hatósága vagy 
szerve által kibocsátott oklevél vagy 
bizonyítvány, vagy egyéb okirat igazol, 
vagy egy ápolóképző intézmény ezzel 
egyenértékű felvételi vizsgájának sikeres 
letételét tanúsító bizonyítvány.

(1) Az általános ápolói képzésre történő 
felvétel feltétele vagy legalább tízéves
általános és középiskolai tanulmányok
elvégzése, amelyet valamely tagállam 
illetékes hatósága vagy szerve által 
kibocsátott oklevél vagy bizonyítvány, 
vagy egyéb okirat igazol, vagy egy 
ápolóképző intézmény ezzel egyenértékű 
felvételi vizsgájának sikeres letételét 
tanúsító bizonyítvány.

Or. de

Módosítás 137
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – b pont
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2005/36/EK irányelv
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy az V. 
melléklet 5.2.1. pontjában foglalt jegyzéket 
módosítani lehessen az oktatás, a 
tudomány és a technika területén 
végbement haladáshoz történő 
hozzáigazítás végett.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy az V. 
melléklet 5.2.1. pontjában foglalt jegyzéket 
módosítani lehessen az oktatás, a 
tudomány és a technika területén 
végbement haladáshoz, valamint az ápolói 
szakma fejlődéséhez és alakulásához
történő hozzáigazítás végett.

Or. en

Módosítás 138
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános ápolói képzés időtartama
legalább három év; a képzés legalább 4 600 
órás elméleti képzést és klinikai 
gyakorlatot foglal magában, amelyen belül 
az elméleti képzés tartama a teljes képzés 
minimális időtartamának legalább 
egyharmadát, a klinikai gyakorlat pedig 
legalább a felét teszi ki. A tagállamok 
részlegesen mentesíthetik azokat, akik 
képzésének egy része olyan kurzusokon 
történt, amelyek legalább ezzel 
egyenértékű szintűek voltak.

Az általános ápolói képzés időtartama 
legalább három év, amely ezzel 
egyenértékű ECTS-kreditekben is 
kifejezhető; a képzés legalább 4 600 órás 
elméleti képzést és klinikai gyakorlatot 
foglal magában, amelyen belül az elméleti 
képzés tartama a teljes képzés minimális 
időtartamának legalább egyharmadát, a 
klinikai gyakorlat pedig legalább a felét 
teszi ki. A tagállamok részlegesen 
mentesíthetik azokat, akik képzésének egy 
része olyan kurzusokon történt, amelyek 
legalább ezzel egyenértékű szintűek voltak.

Or. en
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Módosítás 139
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont – a a pont (új)
2005/36/EK irányelv
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (2) bekezdést el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

Lengyelországban valamennyi ápoló azonos képességekkel rendelkezik, függetlenül attól, 
hogy képzésük a jelenlegi vagy a korábbi rendszerben történt. A lengyel jogszabályok 
értelmében az ápolók kötelesek folyamatosan naprakésszé tenni ismereteiket és szakmai 
képességeiket. A Lengyelország uniós csatlakozását megelőzően szerzett ápolói képesítéseket 
ezért a szerzett jogok elve alapján és az irányelv 23. cikkében foglaltakkal összhangban el kell 
ismerni. A 33. cikk (2) bekezdése ezért törlendő.

Módosítás 140
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 24 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogorvosi alapképzés összesen legalább 
ötéves időtartamú, teljes idejű elméleti és 
gyakorlati – legalább az V. melléklet 5.3.1. 
pontjában leírt programot tartalmazó –, az 
ezzel egyenértékű ECTS-kreditek 
számával is meghatározható
tanulmányokat foglal magában, amelyekre 
egyetemen vagy azzal egyenértékű 
szintűként elismert képzést adó, vagy 
egyetem felügyelete alatt álló felsőoktatási 
intézményben kerül sor.

A fogorvosi alapképzés összesen legalább 
ötéves időtartamú – legalább az V. 
melléklet 5.3.1. pontjában leírt programot 
tartalmazó –, az ezzel egyenértékű 300 
ECTS-kreditben is kifejezhető, legalább 
5000 órás teljes idejű elméleti és 
gyakorlati tanulmányokat foglal magában, 
amelyekre egyetemen vagy azzal 
egyenértékű szintűként elismert képzést 
adó, vagy egyetem felügyelete alatt álló 
felsőoktatási intézményben kerül sor.

Or. en
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Módosítás 141
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
40 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az I. irány esetében legalább 12 éves 
általános iskolai és középiskolai oktatás 
elvégzése vagy egy szülésznőképző 
intézmény ezzel egyenértékű felvételi 
vizsgájának sikeres letételét tanúsító 
bizonyítvány;

a) az I. irány esetében valamely tagállam
által elismert képesítés, amely megfelel
legalább az európai képesítési 
keretrendszer 4. szintje követelményeinek, 
vagy egy szülésznőképző intézmény ezzel 
egyenértékű felvételi vizsgájának sikeres 
letételét tanúsító bizonyítvány;

Or. nl

Módosítás 142
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
40 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az I. irány esetében legalább 12 éves 
általános iskolai és középiskolai oktatás
elvégzése vagy egy szülésznőképző 
intézmény ezzel egyenértékű felvételi 
vizsgájának sikeres letételét tanúsító 
bizonyítvány;

a) az I. irány esetében legalább 10 éves 
általános iskolai és középiskolai 
tanulmányok elvégzése vagy egy 
szülésznőképző intézmény ezzel 
egyenértékű felvételi vizsgájának sikeres 
letételét tanúsító bizonyítvány;

Or. en

Módosítás 143
Thomas Mann
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
40 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az I. irány esetében legalább 12 éves 
általános iskolai és középiskolai oktatás
elvégzése vagy egy szülésznőképző 
intézmény ezzel egyenértékű felvételi 
vizsgájának sikeres letételét tanúsító 
bizonyítvány;

a) az I. irány esetében legalább 10 éves 
általános iskolai és középiskolai 
tanulmányok elvégzése vagy egy 
szülésznőképző intézmény ezzel 
egyenértékű felvételi vizsgájának sikeres 
letételét tanúsító bizonyítvány;

Or. de

Módosítás 144
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
2005/36/EK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legalább négyéves, teljes idejű, 
egyetemen vagy azzal egyenértékű oktatási 
intézményben végzett, sikeres egyetemi 
szintű vizsgával lezárt tanulmányok, és egy 
legalább kétéves fizetett szakmai gyakorlat;

a) legalább négyéves, teljes idejű, 
egyetemen vagy azzal egyenértékű oktatási 
intézményben végzett, sikeres egyetemi 
szintű vizsgával lezárt tanulmányok, és egy 
legalább kétéves szakmai gyakorlat;

Or. en

Módosítás 145
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
2005/36/EK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legalább négyéves, teljes idejű, 
egyetemen vagy azzal egyenértékű oktatási 
intézményben végzett, sikeres egyetemi 
szintű vizsgával lezárt tanulmányok, és egy 
legalább kétéves fizetett szakmai gyakorlat;

a) legalább négyéves, teljes idejű, 
egyetemen vagy azzal egyenértékű oktatási 
intézményben végzett, sikeres egyetemi 
szintű vizsgával lezárt tanulmányok, és egy 
legalább kétéves szakmai gyakorlat;

Or. en

Módosítás 146
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
2005/36/EK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legalább ötéves, teljes idejű, egyetemen 
vagy azzal egyenértékű oktatási 
intézményben végzett, sikeres egyetemi 
szintű vizsgával lezárt tanulmányok, és egy 
legalább egy éves fizetett szakmai 
gyakorlat.

b) legalább ötéves, teljes idejű, egyetemen 
vagy azzal egyenértékű oktatási 
intézményben végzett, sikeres egyetemi 
szintű vizsgával lezárt tanulmányok, és egy 
legalább egyéves szakmai gyakorlat.

Or. en

Módosítás 147
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
2005/36/EK irányelv
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fizetett szakmai gyakorlatot valamely 
tagállamban, olyan személy felügyelete 
alatt kell elvégezni, aki a gyakorlati képzés 
biztosításához szükséges képességei 

(3) A szakmai gyakorlatot valamely 
tagállamban, olyan személy felügyelete 
alatt kell elvégezni, aki a gyakorlati képzés 
biztosításához szükséges képességei
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vonatkozásában megfelelő garanciákkal 
rendelkezik. A szakmai gyakorlatra az (1) 
bekezdésben meghatározott tanulmányok 
befejezését követően kerül sor. A fizetett
szakmai gyakorlat lezárását az előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okirathoz 
csatolt bizonyítvány által kell igazolni.

vonatkozásában megfelelő garanciákkal 
rendelkezik. A szakmai gyakorlatra az (1) 
bekezdésben meghatározott tanulmányok 
befejezését követően kerül sor. A szakmai 
gyakorlat lezárását az előírt képesítés 
megszerzését tanúsító okirathoz csatolt 
bizonyítvány által kell igazolni.

Or. en

Módosítás 148
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 35 pont
2005/36/EK irányelv
49 a cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a közös képzési keretben meghatározott 
tudás, képességek és készségek az európai 
képesítési keretrendszer szintjeire
vonatkoznak, az egész életen át tartó 
tanulásra vonatkozó európai képesítési 
keretrendszer létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi ajánlás(*) II. 
mellékletében meghatározottak szerint;

d) a közös képzési keretben meghatározott 
tudás, képességek és készségek az ezen 
irányelv 11. cikkében foglalt szintekre
vonatkoznak;

A 11. cikk nem alkalmazandó az V. 
melléklet 1. pontja értelmében 
szabályozott szakmákra.

Or. en

Módosítás 149
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 35 pont
2005/36/EK irányelv
49 a cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a közös képzési keretben meghatározott 
tudás, képességek és készségek az európai 
képesítési keretrendszer szintjeire
vonatkoznak, az egész életen át tartó 
tanulásra vonatkozó európai képesítési 
keretrendszer létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi ajánlás(*) II. 
mellékletében meghatározottak szerint;

d) a közös képzési keretben meghatározott 
tudás, képességek és készségek az ezen 
irányelv 11. cikkében foglalt szintekre
vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 150
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 35 pont
2005/36/EK irányelv
49 a cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az érintett szakma nem tartozik másik 
közös képzési keret hatálya alá, és az 
eddigiekben nem került szabályozásra a III. 
fejezet III. címe alatt;

e) az érintett szakma nem tartozik másik 
közös képzési keret hatálya alá, és az 
eddigiekben nem került szabályozásra a III. 
fejezet III. címe vagy a 10. cikk b) pontja
alatt;

Or. en

Módosítás 151
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 35 pont
2005/36/EK irányelv
49 a cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a közös képzési keretet átlátható 
szabályozási eljárás keretében, olyan 

f) a közös képzési keretet átlátható 
szabályozási eljárás keretében, többek 
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tagállamokat képviselő érdekeltek 
részvételével határozták meg, melyekben a 
szakma még nem került szabályozásra;

között az ágazati szakmákat képviselő, 
nemzeti szintű szociális partnerek, 
szakmai szervezetek, valamint olyan 
tagállamokat képviselő érdekeltek 
részvételével határozták meg, melyekben a 
szakma már szabályozott vagy még nem 
került szabályozásra;

Or. en

Módosítás 152
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 35 pont
2005/36/EK irányelv
49 b cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a közös képzési vizsgát átlátható 
szabályozási eljárás keretében, olyan 
tagállamokat képviselő érdekeltek 
részvételével határozták meg, melyekben 
az adott szakma még nem került 
szabályozásra;

c) a közös képzési vizsgát átlátható 
szabályozási eljárás keretében, többek 
között az ágazati szakmákat képviselő, 
nemzeti szintű szociális partnerek, 
szakmai szervezetek, valamint olyan 
tagállamokat képviselő érdekeltek 
részvételével határozták meg, melyekben a 
szakma már szabályozott vagy még nem 
került szabályozásra;

Or. en

Módosítás 153
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
2005/36/EK irányelv
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. Az 53. cikk a következő (2) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve
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„A tagállam biztosítja, hogy a 
nyelvismeret ellenőrzését egy arra 
illetékes hatóság végezze a 4d. cikkben, a 
7. cikk (4) bekezdésében és az 51. cikk (3) 
bekezdésében említett határozat 
meghozatalát követően, amennyiben 
komoly és valós kétségek merülnek fel 
abban a tekintetben, hogy a szakember 
kellő nyelvismerettel rendelkezik a 
gyakorolni szándékozott szakmai 
tevékenység ellátásához.
Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a betegek 
biztonságára, a tagállamok átruházhatják 
illetékes hatóságaikra az arra vonatkozó 
jogot, hogy valamennyi érintett szakember 
nyelvtudását ellenőrizzék, amennyiben a 
országos egészségügyi ellátórendszer ezt 
kifejezetten előírja; az országos 
egészségügyi ellátórendszerhez nem 
csatlakozott egyéni vállalkozó 
szakemberek esetében a nyelvismeret 
ellenőrzésének jogát a tagállamok a 
megbízott nemzeti betegszervezetekre 
ruházhatják át.
A nyelvismeret ellenőrzése a tagállam 
valamely, az érintett személy választása 
szerinti hivatalos nyelvének ismeretére 
korlátozódik, arányos a gyakorolni 
szándékozott tevékenységgel és a 
szakember számára díjtalan. Az érintett 
személynek jogában áll a vizsga ellen a 
nemzeti bíróságokhoz fellebbezést 
benyújtani.”.

Or. de

Módosítás 154
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
2005/36/EK irányelv
53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam biztosítja, hogy a nyelvismeret 
ellenőrzését egy arra illetékes hatóság 
végezze a 4d. cikkben, a 7. cikk (4) 
bekezdésében és az 51. cikk (3) 
bekezdésében említett határozat 
meghozatalát követően, amennyiben 
komoly és valós kétségek merülnek fel 
abban a tekintetben, hogy a szakember 
kellő nyelvismerettel rendelkezik a 
gyakorolni szándékozott szakmai 
tevékenység ellátásához.

A tagállam biztosítja, hogy a nyelvismeret 
ellenőrzését egy arra illetékes hatóság a
kapcsolódó döntések meghozatalával egy 
időben elvégezze, amennyiben valós 
kétségek merülnek fel a tekintetben, hogy a 
szakember kellő nyelvismerettel 
rendelkezik a gyakorolni szándékozott 
szakmai tevékenység ellátásához.

Or. en

Indokolás

A kérelmezők nyelvismeretének ellenőrzését a szolgáltatás biztonságosságának és 
minőségének biztosítása érdekében minden szakmában el kellene végezni. Mivel a 
nyelvvizsgákat a képesítések elismerésére vonatkozó döntésben kritériumként kellene 
figyelembe venni, a vizsgákra az elismerési eljárás idején kell sort keríteni, nem pedig utána.

Módosítás 155
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
2005/36/EK irányelv
53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam biztosítja, hogy a nyelvismeret 
ellenőrzését egy arra illetékes hatóság 
végezze a 4d. cikkben, a 7. cikk (4) 
bekezdésében és az 51. cikk (3) 
bekezdésében említett határozat 
meghozatalát követően, amennyiben 
komoly és valós kétségek merülnek fel 
abban a tekintetben, hogy a szakember 
kellő nyelvismerettel rendelkezik a 
gyakorolni szándékozott szakmai 
tevékenység ellátásához.

A tagállam biztosítja, hogy a nyelvismeret 
ellenőrzését egy arra illetékes hatóság a 4d. 
cikkben, a 7. cikk (4) bekezdésében és az 
51. cikk (3) bekezdésében említett 
határozat meghozatalát megelőzően
elvégezze, amennyiben komoly és valós 
kétségek merülnek fel abban a tekintetben, 
hogy a szakember kellő nyelvismerettel 
rendelkezik a gyakorolni szándékozott 
szakmai tevékenység ellátásához.
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Or. fr

Módosítás 156
Thomas Händel, Paul Murphy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
2005/36/EK irányelv
53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam biztosítja, hogy a nyelvismeret 
ellenőrzését egy arra illetékes hatóság 
végezze a 4d. cikkben, a 7. cikk (4) 
bekezdésében és az 51. cikk (3) 
bekezdésében említett határozat 
meghozatalát követően, amennyiben 
komoly és valós kétségek merülnek fel 
abban a tekintetben, hogy a szakember 
kellő nyelvismerettel rendelkezik a 
gyakorolni szándékozott szakmai 
tevékenység ellátásához.

A tagállam biztosítja, hogy a nyelvismeret 
ellenőrzését egy arra illetékes hatóság a 4d. 
cikkben, a 7. cikk (4) bekezdésében és az 
51. cikk (3) bekezdésében említett 
határozat meghozatalát követően a 
kérelmező szempontjából költségmentesen
elvégezze, amennyiben komoly és valós 
kétségek merülnek fel abban a tekintetben, 
hogy a szakember kellő nyelvismerettel 
rendelkezik a gyakorolni szándékozott 
szakmai tevékenység ellátásához.

Or. en

Módosítás 157
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
2005/36/EK irányelv
53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam biztosítja, hogy a nyelvismeret 
ellenőrzését egy arra illetékes hatóság 
végezze a 4d. cikkben, a 7. cikk (4) 
bekezdésében és az 51. cikk (3) 
bekezdésében említett határozat 
meghozatalát követően, amennyiben 
komoly és valós kétségek merülnek fel 
abban a tekintetben, hogy a szakember 

A tagállam biztosítja, hogy a 
nyelvismeretet érintő ellenőrzést egy arra 
illetékes hatóság a 4d. cikkben, a 7. cikk 
(4) bekezdésében és az 51. cikk (3) 
bekezdésében említett határozat 
meghozatalát követően elvégezze, 
amennyiben komoly és valós kétségek 
merülnek fel abban a tekintetben, hogy a 



PE492.774v01-00 90/103 AM\907630HU.doc

HU

kellő nyelvismerettel rendelkezik a 
gyakorolni szándékozott szakmai 
tevékenység ellátásához.

szakember kellő nyelvismerettel 
rendelkezik a gyakorolni szándékozott 
szakmai tevékenység ellátásához.

Or. en

Módosítás 158
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
2005/36/EK irányelv
53 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a betegek 
biztonságára, a tagállamok átruházhatják 
illetékes hatóságaikra az arra vonatkozó 
jogot, hogy valamennyi érintett szakember 
nyelvtudását ellenőrizzék, amennyiben a 
országos egészségügyi ellátórendszer ezt 
kifejezetten előírja; az országos 
egészségügyi ellátórendszerhez nem 
csatlakozott egyéni vállalkozó 
szakemberek esetében a nyelvismeret 
ellenőrzésének jogát a tagállamok a 
megbízott nemzeti betegszervezetekre 
ruházhatják át.

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a közegészségre 
és a betegek biztonságára, a tagállamok 
átruházhatják illetékes hatóságaikra az arra 
vonatkozó jogot, hogy valamennyi érintett 
szakember nyelvtudását ellenőrizzék.

Or. en

Módosítás 159
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
2005/36/EK irányelv
53 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan szakmák esetében, melyek Olyan szakmák esetében, melyek 
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gyakorlása kihatással lehet a betegek 
biztonságára, a tagállamok átruházhatják 
illetékes hatóságaikra az arra vonatkozó 
jogot, hogy valamennyi érintett szakember 
nyelvtudását ellenőrizzék, amennyiben a 
országos egészségügyi ellátórendszer ezt 
kifejezetten előírja; az országos 
egészségügyi ellátórendszerhez nem 
csatlakozott egyéni vállalkozó 
szakemberek esetében a nyelvismeret 
ellenőrzésének jogát a tagállamok a 
megbízott nemzeti betegszervezetekre 
ruházhatják át.

gyakorlása kihatással lehet az egészségre 
és a biztonságra, a tagállamok 
átruházhatják illetékes hatóságaikra az arra 
vonatkozó jogot, hogy valamennyi érintett 
szakember nyelvtudását ellenőrizzék, 
amennyiben a nemzeti egészségügyi 
ellátórendszer vagy a munkaadó ezt 
kifejezetten előírja. Ez nem érinti a 
munkaadó azon jogát, hogy más 
módszerrel – pl. felvételi meghallgatásba 
beépített szerepjátékkal – ellenőrizze a 
jelentkező nyelvi készségeit. Sikeres 
vizsgát követően a kérelmező szakember 
nem kötelezhető ugyanazon vizsga újbóli 
letételére.

Or. en

Módosítás 160
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
2005/36/EK irányelv
53 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a betegek 
biztonságára, a tagállamok átruházhatják 
illetékes hatóságaikra az arra vonatkozó 
jogot, hogy valamennyi érintett szakember 
nyelvtudását ellenőrizzék, amennyiben a 
országos egészségügyi ellátórendszer ezt 
kifejezetten előírja; az országos 
egészségügyi ellátórendszerhez nem 
csatlakozott egyéni vállalkozó 
szakemberek esetében a nyelvismeret 
ellenőrzésének jogát a tagállamok a 
megbízott nemzeti betegszervezetekre 
ruházhatják át.

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a betegek 
biztonságára vagy az oktatás szívonalára, a 
tagállamok átruházhatják illetékes 
hatóságaikra az arra vonatkozó jogot, hogy 
valamennyi érintett szakember 
nyelvtudását ellenőrizzék, amennyiben a 
nemzeti egészségügyi ellátórendszer vagy 
az ágazati szakmákat képviselő nemzeti 
szintű szociális partnerek ezt kifejezetten 
előírják.

Or. en
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Indokolás

A nyelvismeret ellenőrzése nem korlátozódhat a betegbiztonságra kiható szakmákra. Az 
oktatáshoz kapcsolódó szakmák esetében a megfelelő nyelvi készségek alapvető meghatározói 
a színvonalas oktatásnak – különösen általános iskolai szinten –, mivel a tanárok és a 
gyerekek közötti világos kommunikáció a tantárgytól függetlenül alapkövetelmény. Ugyanezen 
okból a nemzeti szintű szociális partnerek számára is lehetővé kell tenni, hogy kérhessék az 
illetékes hatóságtól a nyelvi ellenőrzés elvégzését.

Módosítás 161
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
2005/35/EK irányelv
53 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a betegek 
biztonságára, a tagállamok átruházhatják 
illetékes hatóságaikra az arra vonatkozó 
jogot, hogy valamennyi érintett szakember 
nyelvtudását ellenőrizzék, amennyiben a 
országos egészségügyi ellátórendszer ezt 
kifejezetten előírja; az országos
egészségügyi ellátórendszerhez nem 
csatlakozott egyéni vállalkozó 
szakemberek esetében a nyelvismeret 
ellenőrzésének jogát a tagállamok a 
megbízott nemzeti betegszervezetekre 
ruházhatják át.

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a közegészségre 
és a betegek biztonságára, a tagállamok 
átruházhatják illetékes hatóságaikra az arra 
vonatkozó jogot, hogy valamennyi érintett 
szakember nyelvtudását ellenőrizzék, 
amennyiben a nemzeti egészségügyi 
ellátórendszer ezt kifejezetten előírja; a 
nemzeti egészségügyi ellátórendszerhez 
nem csatlakozott egyéni vállalkozó 
szakemberek esetében a nyelvismeret 
ellenőrzésének jogát a tagállamok a 
megbízott nemzeti betegszervezetekre 
ruházhatják át.

Or. it

Módosítás 162
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
2005/36/EK irányelv
53 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a betegek 
biztonságára, a tagállamok átruházhatják 
illetékes hatóságaikra az arra vonatkozó 
jogot, hogy valamennyi érintett szakember 
nyelvtudását ellenőrizzék, amennyiben a 
országos egészségügyi ellátórendszer ezt 
kifejezetten előírja; az országos
egészségügyi ellátórendszerhez nem 
csatlakozott egyéni vállalkozó 
szakemberek esetében a nyelvismeret 
ellenőrzésének jogát a tagállamok a 
megbízott nemzeti betegszervezetekre 
ruházhatják át.

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a betegek 
biztonságára, a tagállamok átruházhatják 
illetékes hatóságaikra az arra vonatkozó 
jogot, hogy valamennyi érintett szakember 
nyelvtudását ellenőrizzék a szakmai 
képesítések elismerésére irányuló eljárás 
folyamán, amennyiben a nemzeti
egészségügyi ellátórendszer ezt 
kifejezetten előírja; a nemzeti egészségügyi 
ellátórendszerhez nem csatlakozott egyéni 
vállalkozó szakemberek esetében a 
nyelvismeret ellenőrzésének jogát a 
tagállamok a megbízott nemzeti 
betegszervezetekre ruházhatják át.

Or. fr

Módosítás 163
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
2005/36/EK irányelv
53 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a betegek 
biztonságára, a tagállamok átruházhatják 
illetékes hatóságaikra az arra vonatkozó 
jogot, hogy valamennyi érintett szakember 
nyelvtudását ellenőrizzék, amennyiben a 
országos egészségügyi ellátórendszer ezt 
kifejezetten előírja; az országos 
egészségügyi ellátórendszerhez nem 
csatlakozott egyéni vállalkozó 
szakemberek esetében a nyelvismeret
ellenőrzésének jogát a tagállamok a 
megbízott nemzeti betegszervezetekre 
ruházhatják át.

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a közegészségre 
és a betegek biztonságára, a tagállamok 
átruházhatják illetékes hatóságaikra az arra 
vonatkozó jogot, hogy ellenőrizzék az 
adott munkakör ellátásához szükséges 
nyelvismeret meglétét. A nyelvismeret 
illetékes hatóság általi ellenőrzése nem 
akadályozhatja a munkaadót abban, hogy 
szükség esetén további ellenőrzést 
végezzen.
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Or. en

Módosítás 164
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
2005/36/EK irányelv
53 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyelvismeret ellenőrzése a tagállam 
valamely, az érintett személy választása 
szerinti hivatalos nyelvének ismeretére 
korlátozódik, arányos a gyakorolni 
szándékozott tevékenységgel és a 
szakember számára díjtalan. Az érintett 
személynek jogában áll a vizsga ellen a 
nemzeti bíróságokhoz fellebbezést 
benyújtani.

A nyelvismeret bármely módon történő
ellenőrzése arányos a gyakorolni 
szándékozott tevékenységgel és a 
szakember számára díjtalan. Az érintett 
személynek jogában áll a vizsga ellen a 
nemzeti bíróságokhoz fellebbezést 
benyújtani.

Or. en

Módosítás 165
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
2005/36/EK irányelv
53 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyelvismeret ellenőrzése a tagállam 
valamely, az érintett személy választása 
szerinti hivatalos nyelvének ismeretére 
korlátozódik, arányos a gyakorolni 
szándékozott tevékenységgel és a 
szakember számára díjtalan. Az érintett 
személynek jogában áll a vizsga ellen a 
nemzeti bíróságokhoz fellebbezést 
benyújtani.

A nyelvismeret ellenőrzése a tagállam 
valamely, az érintett személy választása 
szerinti hivatalos nyelvének ismeretére 
korlátozódik, arányos a gyakorolni 
szándékozott tevékenységgel és a 
szakember számára díjtalan. Az érintett 
személynek jogában áll a vizsga ellen a 
nemzeti bíróságokhoz fellebbezést 
benyújtani.
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A nyelvismeret illetékes hatóság általi 
ellenőrzése nem érinti a munkaadó azon 
jogát, hogy szükség esetén további 
ellenőrzést végezzen.

Or. it

Módosítás 166
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 39 pont
2005/36/EK irányelv
55 a cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetett szakmai gyakorlat elismerése A szakmai gyakorlat elismerése

Or. en

Módosítás 167
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 39 pont
2005/36/EK irányelv
55 a cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetett szakmai gyakorlat elismerése A szakmai gyakorlat elismerése

Or. de

Indokolás

Bizonyos szakmákban elfogadott a fizetés nélküli szakmai gyakorlat. Az ilyen szakmai 
gyakorlatot végzőket azonban nem érheti hátrány amiatt, hogy a gyakorlatukat hivatalosan 
nem ismerik el. 
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Módosítás 168
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 39 pont
2005/36/EK irányelv
55 a cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamely szabályozott szakma 
gyakorlására vonatkozó jogosultság 
biztosítása céljából a saját tagállam 
elismeri a valamely másik tagállamban 
folytatott és az adott tagállam illetékes 
hatósága által igazolt fizetett szakmai 
gyakorlatot.

Valamely szabályozott szakma 
gyakorlására vonatkozó jogosultság 
biztosítása céljából a saját tagállam 
elismeri a valamely másik tagállamban 
folytatott és az adott tagállam illetékes 
hatósága által igazolt szakmai gyakorlatot.

Or. en

Módosítás 169
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 39 pont
2005/36/EK irányelv
55 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamely szabályozott szakma 
gyakorlására vonatkozó jogosultság 
biztosítása céljából a saját tagállam 
elismeri a valamely másik tagállamban 
folytatott és az adott tagállam illetékes 
hatósága által igazolt fizetett szakmai 
gyakorlatot.

Valamely szabályozott szakma 
gyakorlására vonatkozó jogosultság 
biztosítása céljából a saját tagállam 
elismeri a valamely másik tagállamban 
folytatott és az adott tagállam illetékes 
hatósága által igazolt szakmai gyakorlatot.

Or. de

Indokolás

Bizonyos szakmákban elfogadott a fizetés nélküli szakmai gyakorlat. Az ilyen szakmai 
gyakorlatot végzőket azonban nem érheti hátrány amiatt, hogy a gyakorlatukat hivatalosan 
nem ismerik el. 
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Módosítás 170
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 39 pont
2005/36/EK irányelv
55 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamely szabályozott szakma 
gyakorlására vonatkozó jogosultság 
biztosítása céljából a saját tagállam 
elismeri a valamely másik tagállamban 
folytatott és az adott tagállam illetékes 
hatósága által igazolt fizetett szakmai 
gyakorlatot.

Valamely szabályozott szakma 
gyakorlására vonatkozó jogosultság 
biztosítása céljából a saját tagállam 
arányosan figyelembe veszi a valamely 
másik tagállamban folytatott és az adott 
tagállam illetékes hatósága által igazolt 
fizetett szakmai gyakorlatot.

Or. en

Módosítás 171
Thomas Händel, Paul Murphy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 42 pont
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam illetékes hatóságai 
tájékoztatják a többi tagállam illetékes 
hatóságait, valamint a Bizottságot azon 
szakember azonosító adatairól, akit a 
tagállam területén a nemzeti hatóságok 
vagy bíróságok – akár csak ideiglenesen –
eltiltottak az alábbi szakmák gyakorlásától:

(1) A tagállam illetékes hatóságai 
tájékoztatják a többi tagállam illetékes 
hatóságait, valamint a Bizottságot azon 
szakember azonosító adatairól, akit a saját 
tagállama és a fogadó tagállam területén 
ideiglenesen vagy végleg eltiltottak az 
alábbi szakmák gyakorlásától:

Or. en

Módosítás 172
Marian Harkin
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 42 pont
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam illetékes hatóságai 
tájékoztatják a többi tagállam illetékes 
hatóságait, valamint a Bizottságot azon 
szakember azonosító adatairól, akit a 
tagállam területén a nemzeti hatóságok 
vagy bíróságok – akár csak ideiglenesen –
eltiltottak az alábbi szakmák gyakorlásától:

(1) A tagállam illetékes hatóságai 
tájékoztatják a többi tagállam illetékes 
hatóságait, valamint a Bizottságot azon 
szakember azonosító adatairól, akit a saját 
tagállama és a fogadó tagállam területén a 
nemzeti hatóságok vagy bíróságok 
ideiglenesen vagy végleg eltiltottak az 
alábbi szakmák gyakorlásától, vagy akivel 
szemben e testületek az alábbi szakmák 
gyakorlását korlátozó vagy azt 
feltételekhez kötő végzést hoztak:

Or. en

Módosítás 173
Thomas Händel, Paul Murphy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 42 pont
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 10. cikk értelmében elismert ápolók;

Or. en

Módosítás 174
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 42 pont
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 10. cikk hatálya alá tartozó 
tevékenységet folytató ápoló;

Or. it

Módosítás 175
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 42 pont
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 10. cikk értelmében elismert ápolók;

Or. en

Módosítás 176
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 42 pont
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett adatot 
legkésőbb a szakembert a szakmai 
tevékenység gyakorlásától eltiltó határozat 
elfogadását követő három napon belül kell 
elküldeni.

Az első albekezdésben említett adatot 
legkésőbb a szakembert a szakmai 
tevékenység gyakorlásától véglegesen
eltiltó határozat jogerőre emelkedését
követő három napon belül kell elküldeni.

Or. en

Módosítás 177
Ole Christensen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 42 pont
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2006/123/EK irányelv által nem 
érintett olyan esetekben, melyekben a 
valamely tagállamban letelepedett 
szakember az (1) bekezdésben 
említettektől eltérő szakmai cím alatt, ezen 
irányelv keretében gyakorolja szakmáját, a 
tagállam késedelem nélkül tájékoztatja a 
többi érintett tagállamot és a Bizottságot 
azt követően, hogy tudomást szerzett 
bármilyen olyan szolgáltatói magatartásról, 
konkrét tevékenységről, illetve 
körülményről, mely komoly veszélyt 
jelenthet az emberek egészségére vagy 
biztonságára, illetve a környezet épségére 
nézve valamely más tagállamban. A 
tájékoztatás nem lép túl azon, ami 
feltétlenül szükséges az érintett szakember 
azonosításához, ugyanakkor hivatkozást 
tartalmaz arra a valamely illetékes hatóság 
által hozott határozatra, melyben a 
szakembert eltiltják a szakmai 
tevékenységek gyakorlásától. A többi 
tagállam a 8. és 56. cikkben meghatározott 
feltételek mellett további tájékoztatást 
kérhet.

(2) Olyan esetekben, melyekben a 
valamely tagállamban letelepedett 
szakember az (1) bekezdésben 
említettektől eltérő szakmai cím alatt, ezen 
irányelv keretében gyakorolja szakmáját, a 
tagállam késedelem nélkül tájékoztatja a 
többi érintett tagállamot és a Bizottságot 
azt követően, hogy tudomást szerzett 
bármilyen olyan szolgáltatói magatartásról, 
konkrét tevékenységről, illetve 
körülményről, mely veszélyt jelenthet az 
emberek egészségére vagy biztonságára, a 
közérdekre, illetve a környezet épségére 
nézve valamely más tagállamban. A 
tájékoztatás nem lép túl azon, ami 
feltétlenül szükséges az érintett szakember 
azonosításához, ugyanakkor hivatkozást 
tartalmaz arra a valamely illetékes hatóság 
által hozott határozatra, melyben a 
szakembert eltiltják a szakmai 
tevékenységek gyakorlásától. A többi 
tagállam a 8. és 56. cikkben meghatározott 
feltételek mellett további tájékoztatást 
kérhet.

Or. en

Indokolás

A riasztási mechanizmust nem szabad a 2006/123/EK irányelv által nem érintett esetekre 
korlátozni, hanem ki kell terjeszteni valamennyi szakemberre olyan tevékenységek esetén, 
amelyek nemcsak az emberek egészségét és biztonságát vagy a környezetet veszélyeztetik egy 
másik tagállamban, hanem a közérdeket is.

Módosítás 178
Marian Harkin
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 44 pont
2005/36/EK irányelv
57 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Valamennyi eljárás a 2006/123/EK 
irányelv egyablakos ügyintézési pontokra 
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 
kerül végrehajtásra. A tagállamok számára 
ebben az irányelvben meghatározott, az 
eljárások vagy alaki követelmények 
teljesítésére nyitva álló bármely határidő 
abban az időpontban veszi kezdetét, 
amelyben egy állampolgár benyújtja 
kérelmét egy egyablakos ügyintézési 
ponton keresztül.

(4) Valamennyi eljárás a 2006/123/EK 
irányelv egyablakos ügyintézési pontokra 
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 
kerül végrehajtásra. A tagállamok számára 
ebben az irányelvben meghatározott, az 
eljárások vagy alaki követelmények 
teljesítésére nyitva álló bármely határidő 
abban az időpontban veszi kezdetét, 
amelyben egy állampolgár benyújtja 
hiánytalan kérelmét egy egyablakos 
ügyintézési ponton keresztül az illetékes 
hatósághoz.

Or. en

Módosítás 179
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 44 pont 
2005/36/EK irányelv
57 a cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az egyablakos ügyintézési pontok 
működése nem érinti az egyes nemzeti 
rendszereken belül a hatósági feladatok 
vagy hatáskörök megosztását.

Or. en

Módosítás 180
Thomas Händel, Paul Murphy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 46 pont
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2005/36/EK irányelv
58 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot a szakmai képesítések 
elismerésével foglalkozó bizottság segíti. E 
bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti 
bizottság.

(1) A Bizottságot a szakmai képesítések 
elismerésével foglalkozó bizottság segíti, 
amely biztosítja a szakértők európai és 
nemzeti szintű képviseletét, illetve a velük 
folytatott konzultációt. E bizottság a 
182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

Or. en

Módosítás 181
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 46 pont
2005/36/EK irányelv
58 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot a szakmai képesítések 
elismerésével foglalkozó bizottság segíti. E 
bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti 
bizottság.

(1) A Bizottságot a szakmai képesítések 
elismerésével foglalkozó bizottság segíti, 
amely biztosítja a szakértők európai és 
nemzeti szintű képviseletét, illetve a velük 
folytatott konzultációt. E bizottság a 
182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

Or. en

Módosítás 182
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 46 pont
2005/36/EK irányelv
58 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot a szakmai képesítések (1) A Bizottságot a szakmai képesítések 
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elismerésével foglalkozó bizottság segíti. E 
bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti 
bizottság.

elismerésével foglalkozó bizottság segíti, 
amely biztosítja a szakértőkkel uniós és 
nemzeti szinten folytatott megfelelő 
konzultációt. E bizottság a 182/2011/EU 
rendelet szerinti bizottság.

Or. it


