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RÖVID INDOKOLÁS

A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv egységes szerkezetbe foglalta és egységesítette a szabályozott 
szakmák eddig nem egységes elismerési rendszerét.

E jogszabályi rendelkezés hatálybalépése kétszeres hasznot hozott: a munkavállalók és a 
vállalkozások egyaránt előnyt kovácsolhattak belőle. Az irányelv egyrészt előmozdította és 
ösztönözte a szakképzett munkaerő európai munkaerőpiacon belüli mobilitását, amivel 
elősegítette a transznacionális szolgáltatások fejlődését. A mobilitás egyes korlátainak 
felszámolása hozzájárult az egységes európai piac létrejöttéhez. Másrészt megkönnyítette 
szakmai profilok létrehozását azokban az ágazatokban, ahol jelentős eltérés mutatkozott a 
kereslet és a kínálat terén, ezáltal bizonyos esetekben csökkentette a szakértelemhiányt.

Az új helyzet hozzájárult a gazdasági növekedéshez, ösztönözte a versenyképességet és új 
munkahelyeket teremtett.

Azon szakemberek száma azonban még ma is korlátozott, akik úgy döntenek, hogy a 
tartózkodási helyük szerintitől eltérő tagállamban szeretnék szakmájukat gyakorolni, és a 
jelenlegi gazdasági helyzet a jövőbeni kilátásokat is kedvezőtlenül befolyásolja.

A mobilitás jelentős mértékben tudatosította a tagállamokban, hogy az a továbbiakban csak 
magas szintű oktatási és képzési lehetőségeket biztosító, egységes megközelítéssel javítható.

A szakmák piaca napról napra változik, és számos hagyományos foglalkozás adja át a helyét 
egyre specifikusabb készségeket és ismereteket igénylő új szakmáknak.

Ezért a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó jogszabályi keretet is aktualizálni kell 
annak érdekében, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson, valamint garantálja az egyes 
szakmák képviselői által megszerzett valós készségek hatékony elismerését és az igazgatási 
költségek csökkentését.

A 2005/36/EK irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat célja, hogy egyszerűsítse a 
szakemberek Európai Unión belüli mobilitásához kapcsolódó szabályokat, és bevezesse az 
európai szakmai kártya innovatív elemét, amely nemcsak a szakképesítések egyszerűbb és 
gyorsabb elismeréséhez járul hozzá, hanem az igazgatási költségek csökkentéséhez is.

Az új szöveg javasolja az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, ápolók, szülésznők, 
állatorvosok és építészek képzési minimumkövetelményeinek aktualizálását e szakmák és a 
hozzájuk kapcsolódó képzések fejlődésének figyelembevétele érdekében.

A tagállamoknak ezenkívül létre kell hozniuk a szabályozott szakmák jegyzékét, és egyben 
igazolniuk kell az adott szabályozás szükségességét. A végső cél a személyek szabad 
áramlását akadályozó mesterséges korlátok létrehozásának elkerülése.

A szabad foglalkozások ágazatának érdemeire és az azon belüli versenyre való összpontosítás, 
valamint a jegyzékbe vett szakmákhoz kötött tevékenységi területek és az azok gyakorlását 
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gátló akadályok számának csökkentése teheti lehetővé a mobilitás – különösen az új 
generációk mobilitásának – elősegítését.

MÓDOSÍTÁS:

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

Módosítás 1
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 alapulvételével. Indokolt, hogy 
lényeges különbségek esetén az illetékes 
hatóságok kompenzációs intézkedéseket 
rendeljenek el. Az elméleti és gyakorlati 
készségek igazolására szolgáló 
mechanizmusoknak, amelyeket a szakma 
gyakorlásának engedélyezéséhez 
kompenzációs intézkedésként esetleg 
előírhatnak, garantálniuk kell és 
tiszteletben kell tartaniuk az átláthatóság 
és a pártatlanság elveit. 

Or. it

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az általános rendszerben szabályozott (10) Az általános rendszerben szabályozott 
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szakmák gyakorlásának megkezdéséhez 
szükséges képzési 
minimumkövetelmények 
harmonizációjának hiányában továbbra is 
lehetővé kell tenni, hogy a fogadó tagállam 
kompenzációs intézkedést rendeljen el. Az 
intézkedésnek arányosnak kell lennie és 
különösen figyelemmel kell lennie a 
kérelmező által szakmai tapasztalata során 
vagy egész életen át tartó tanulás útján 
megszerzett ismeretekre, képességekre és 
készségekre. A kompenzációs intézkedést 
elrendelő határozatot részletes indokolással 
kell ellátni annak érdekében, hogy a 
kérelmező jobban megérthesse helyzetét, 
és a 2005/36/EK alapján a nemzeti 
bíróságokhoz fordulhasson jogorvoslatért.

szakmák gyakorlásának megkezdéséhez 
szükséges képzési 
minimumkövetelmények 
harmonizációjának hiányában továbbra is 
biztosítani kell a fogadó tagállam számára, 
hogy kompenzációs intézkedést 
határozzon meg. Az intézkedésnek 
arányosnak kell lennie és különösen 
figyelemmel kell lennie a kérelmező által 
szakmai tapasztalata során vagy egész 
életen át tartó tanulás útján megszerzett 
ismeretekre, képességekre és készségekre. 
A kompenzációs intézkedést elrendelő 
határozatot részletes indokolással kell 
ellátni annak érdekében, hogy a kérelmező 
jobban megérthesse helyzetét, és a 
2005/36/EK alapján a nemzeti 
bíróságokhoz fordulhasson jogorvoslatért.

Or. it

Módosítás 3
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 

(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 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzésbe való belépésük 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 
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nyerni. nyerni.

Or. it

Módosítás 4
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.

A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt, a fogadó 
tagállamban szakmájuk gyakorlásához 
szükséges nyelvi készségeket illetően. E 
kötelezettség felülvizsgálata rámutatott 
arra, hogy az illetékes hatóságok és a 
munkáltatók szerepét egyértelműsíteni kell, 
különösen a betegek 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.

Or. it

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – i pont
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 
teljes munkaidőben vagy azzal egyenértékű 
részmunkaidőben való tényleges és 
jogszerű gyakorlása valamely tagállamban, 
amely egy konkrét szakmára vonatkozóan
támogatja az ismeretekre, képességekre és 
készségekre vonatkozó előírások 
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teljesítését;”

Or. it

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) »európai szakmai kártya«: elektronikus 
igazolás, melyet egy szakembernek arról 
bocsátottak ki, hogy képesítéseit egy 
fogadó tagállamban való letelepedés 
céljából elismerték, illetőleg hogy 
megfelelt az egy fogadó tagállamban való 
átmeneti és alkalmi szolgáltatásnyújtáshoz 
szükséges valamennyi feltételnek;

k) »európai szakmai kártya«: elektronikus 
igazolás, melyet egy szakembernek arról 
bocsátott ki a tartózkodási helye szerinti 
tagállam vagy egy illetékes szerv, hogy 
képesítéseit és készségeit egy fogadó 
tagállamban való letelepedés céljából 
elismerték, illetőleg hogy megfelelt az egy 
fogadó tagállamban való átmeneti és 
alkalmi szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
valamennyi feltételnek;

Or. it

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság támogatja a tagállamokat 
az európai szakmai kártya kötelező 
elfogadására irányuló folyamat 
bevezetésében. A folyamatot 
hatásvizsgálat előzheti meg.

Or. it
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Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4a cikk – 6a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A tagállamok állapíthatják meg azokat 
a kritériumokat, amelyek alapján 
meghatározzák, hogy mely szakmák 
esetében írják elő elsődlegesen a szakmai 
kártyák kibocsátását.
Kezdetben a következő kritériumok 
élveznek elsőbbséget:

1. az adott szakma több mint öt 
tagállamban szabályozott;

2. az adott szakma nagy mobilitási 
lehetőségeket kínál az Európai Unión 
belül;
3. nagy érdeklődés tapasztalható az adott 
szakma szakemberei vagy szövetségei 
részéről.

Or. it

Módosítás 9
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 

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 
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történő továbbítása képezi a 7. cikk szerinti 
nyilatkozatot. A fogadó tagállam a 
következő két évben nem tarthat igényt a 7. 
cikk szerinti újabb nyilatkozatra.

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. it

Módosítás 10
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. it

Módosítás 11
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.
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Or. it

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4e cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4e cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy az 
európai szakmai kártya tulajdonosa 
bármikor kérhesse az IMI-rendszerben 
tárolt, rá vonatkozó adatállomány 

5. A tagállamok biztosítják, hogy az 
európai szakmai kártya tulajdonosa 
bármikor és díjmentesen kérhesse az IMI-
rendszerben tárolt, rá vonatkozó 
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helyesbítését, törlését és zárolását, és hogy 
az európai szakmai kártya kibocsátásakor 
tájékoztassák őt erről a jogáról, európai 
szakmai kártyája kibocsátása után pedig 
kétévente emlékeztessék rá.

adatállomány helyesbítését, törlését és 
zárolását, és hogy az európai szakmai 
kártya kibocsátásakor tájékoztassák őt erről 
a jogáról, európai szakmai kártyája 
kibocsátása után pedig kétévente 
emlékeztessék rá.

Or. it

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4f cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a saját tagállamban jogszerűen folytatott 
szakmai tevékenység és a fogadó 
tagállamban szabályozott szakma közötti
nagyfokú eltérés következtében a 
kompenzációs intézkedések elrendelése 
valójában azt jelentené, hogy a kérelmező 
a fogadó tagállamban megkövetelt oktatási 
és képzési program egészét köteles 
elvégezni ahhoz, hogy a fogadó 
tagállamban a szabályozott szakma teljes 
körű gyakorlására jogosult legyen;

a) a saját tagállamban jogszerűen folytatott 
szakmai tevékenység és a fogadó 
tagállamban szabályozott szakma között 
fennálló nagyfokú eltérés következtében a 
kompenzációs intézkedések szükségszerű 
elrendelése gyakorlatilag azt jelentené, 
hogy a kérelmező a fogadó tagállamban 
megkövetelt oktatási és képzési program 
egészét köteles elvégezni ahhoz, hogy 
megszerezhesse a fogadó tagállamban a 
szabályozott szakma teljes körű 
gyakorlására feljogosító engedélyt;

Or. it

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4f 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 

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

azon, ami feltétlenül szükséges.

Or. it

Módosítás 16
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 17
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 30 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
44 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az elméleti és gyakorlati képzés 
lezárultát követően hat hónapos gyakorlat 
közforgalmú gyógyszertárban vagy 
kórházban az adott kórház gyógyszerészeti 
osztályának felügyelete alatt.

(b) az elméleti és gyakorlati képzés alatt, 
vagy annak lezárultát követően hat 
hónapos gyakorlat közforgalmú 
gyógyszertárban vagy kórházban az adott 
kórház gyógyszerészeti osztályának 
felügyelete alatt.

Or. it


