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RÖVID INDOKOLÁS

A szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv átdolgozása a növekedés serkentését és a 
belső piac iránti bizalom növelését szolgáló tizenkét mozgatórugó egyike. A bizottsági 
javaslat célja a belső piaci mobilitás növelése a szakmai képesítések elismerési eljárásainak 
egyszerűsítése és felgyorsítása révén. Noha a személyek szabad mozgása a belső piac négy 
alapszabadságának egyike, a SOLVIT-eseteknek még mindig 20 százaléka a szakmai 
képesítések elismerésével kapcsolatos problémát érinti.

Az Európai Bizottság két, 2011. decemberi közmeghallgatás nyomán terjesztette elő javaslatát 
a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv átdolgozására. 

Mivel a jelen vélemény a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság számára készül, az előadó különösen az egészségügyi ágazati szakmákra, valamint 
az egészségügyi ágazattal kapcsolatos szempontokra szorítkozik. Az előadó ennek során a 
betegek biztonságát helyezi a középpontba. 

A javaslat fő elemei

Európai szakmai kártya

A bizottsági javaslat központi eleme egy európai szakmai kártya bevezetése, amit a 2011. 
novemberi állásfoglalásában az Európai Parlament is üdvözölt. Az elektronikus igazolásnak 
minősülő szakmai kártya révén az elismerési eljárás gyorsabbá, egyszerűbbé és átláthatóbbá 
válik. A szakmai kártya bevezetése önkéntesen, a szakmai szövetségek kérésére történik. 
Amennyiben a szakmai kártyát bevezetik, a belső piaci információs rendszer (IMI) használata 
kötelezővé válik. 

Az előadó üdvözli a szakmai kártya bevezetését és a belső piaci információs rendszer 
használatát, ugyanakkor úgy véli, hogy még jobban ki kell domborítani a szakmai kártya 
önkéntes jellegét. Ezenfelül az előadó túlságosan ambiciózusnak találja a javaslatban foglalt 
feldolgozási határidőket, a hallgatólagos engedélyezés pedig, amelynek értelmében a szakmai 
képesítés a fogadó tagállam döntésének elmaradása esetén a határidő lejárta után 
automatikusan elismertnek minősül, ellentétes a betegbiztonság fogalmával. Amennyiben 
valamely hatóság – például a szükséges információgyűjtés miatt – nem képes elbírálni a 
kérelmet az előírt határidőn belül, az elismerést el kellene utasítania, hogy ne kockáztassa a 
hallgatólagos engedély életbe lépését. A kérelmezőnek következésképpen újból meg kellene 
indítania a kérelmezési eljárást, ami szükségtelenül elnyújtaná az eljárást, és ezáltal ellentétes 
lenne a szakmai kártya alapvető koncepciójával, azaz a szakmai képesítések gyorsított 
elismerésével. 

Az automatikus elismerés hatálya alá tartozó szakmákkal szembeni minimális követelmények

Jelenleg hét szakma tartozik az automatikus elismerés rendszerének hatálya alá, ezek közül 
hat egészségügyi szakma. Ide tartoznak az orvosok, a fogorvosok, az állatorvosok, az ápolók, 
a szülésznők és a gyógyszerészek. Az automatikus elismerés a képzési tartalmak és a képzési 
követelmények tagállamok közötti harmonizációján alapul. Ennek alapján az irányelv V. 
melléklete szerinti szakmai képesítéseket automatikusan, a képesítések utólagos vizsgálata 
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nélkül elismerik a többi tagállamban. 

A bizottsági javaslat az orvosokra, ápolókra és szülésznőkre vonatkozó minimális képzési 
követelmények naprakésszé tételét irányozza elő. 

Az előadó elutasítja azt, hogy az ápolók és szülésznők képzésre történő felvételének 
feltételéül előírt általános és középiskolai tanulmányi időt 10 évről 12 évre emeljék. Éppen a 
– különösen az egészségügyben fenyegető – szakemberhiány miatt lesz elengedhetetlen a 
belső piaci mobilitás növelése. Ezzel összefüggésben ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy a 
felvételi feltételek – például az ápolók és szülésznők esetében előirányzott – szigorítása révén 
ne jöjjenek létre újabb mesterséges akadályok. A felvételi feltételek iskolai képzésen 
túlmutató, általános szigorítása ellentétes azzal a céllal, hogy az Európában fenyegető 
szakemberhiányt leküzdjük. A Bizottság az egészségügyben fennálló követelmények 
szigorodását hozza fel érvként az előírt általános és középiskolai képzés időtartamának 
meghosszabbítása mellett. Az előadó ellenben úgy véli, hogy az ezen egészségügyi szakmák 
területén megnövekedett követelményeket nem az iskolai képzés meghosszabbításával, hanem 
mindenekelőtt a képzés javításával kell ellentételezni. Ezenfelül az Európában működő 
különböző, hagyományosan kialakult iskolarendszerek folytán pusztán az iskolában töltött 
évek számának figyelembevétele nem tűnik célravezetőnek. Az irányelv összehangolja a 
képzési minimumkövetelményeket. A tagállamok ennek értelmében a képzésre való felvétel 
feltételeként tíz évnél hosszabb általános és középiskolai képzést is előírhatnak. 

Részleges gyakorlásra való jogosultság

A részleges gyakorlásra való jogosultság értelmében a fogadó tagállam a szabályozott szakma 
gyakorlását kivételes jelleggel azokra a tevékenységekre korlátozhatja, amelyek a saját 
tagállamban szerzett képesítéseknek megfelelnek. 

A részleges gyakorlásra való jogosultság mint elképzelés alapvetően támogatandó, mivel a 
részleges gyakorlás hozzájárulhat az Unión belüli mobilitás növeléséhez. Betegvédelmi 
okokból azonban a részleges gyakorláshoz való jogosultság egészségügyi szakmák területén 
való alkalmazását el kell utasítani. 

Riasztási mechanizmus

A Bizottság előírja egy riasztási mechanizmus bevezetését. A bizottsági javaslat értelmében a 
tagállam illetékes hatóságai kötelesek riasztani minden más tagállam illetékes hatóságait azon 
szakemberekre vonatkozóan, akiket valamely hatóság vagy bíróság szakmájuk gyakorlásától 
eltiltott. 

Az előadó határozottan üdvözli a Bizottságnak e lépését, mivel a múltban előfordultak olyan 
incidensek, amelyekben valamely egészségügyi szakma szakembereinek engedélyét saját 
országukban bevonták, ám valamely másik tagállamban észrevétlenül tevékenykedhettek. 

A riasztási mechanizmusnak azonban valamennyi – mind az automatikus elismerés 
rendszerének, mind pedig az általános elismerés rendszerének hatálya alá tartozó –
egészségügyi szakmára ki kellene terjednie. A riasztási mechanizmus mesterséges 
szétválasztása betegbiztonsági szempontból nem tűnik ésszerűnek. 
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Nyelvi követelmények 

A betegek biztonságának szavatolása érdekében az egészségügyi szakma szakembereinek 
elegendő nyelvismerettel kell rendelkezniük. Az előadó véleménye szerint minden esetben 
biztosítani kell, hogy a nyelvvizsgára a szakma gyakorlásának megkezdése előtt kerüljön sor.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja 
bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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. Nyomós közérdek fennállása 
esetén indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását. Betegbiztonsági okokból a 
szakma részleges gyakorlása a 
betegbiztonságot érintő egészségügyi 
szakmákra nem alkalmazandó. 

Or. de
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Indokolás

Betegbiztonsági okokból a részleges gyakorlás az egészségügyi szakmákra nem alkalmazható. 
Az automatikus elismerés körébe tartozó egészségügyi szakmák esetében egyébként is a 
szóban forgó irányelvben meghatározott képzési minimumkövetelmények alkalmazandók. Az e 
szakmák részleges gyakorlásához való jog így ellentétes az automatikus elismerés értelmével.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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, 
továbbra is szilárd általános tanulmányi 
háttérrel kell rendelkezniük, ugyanakkor 
döntő jelentőséggel a képzés minősége és 
tartalma bír, amelyet folyamatosan a 
követelményekhez kell igazítani. 

Or. de

Indokolás

Az irányelv összehangolja a képzési minimumkövetelményeket. Azáltal, hogy a 31. cikk (3) 
bekezdésének első albekezdése meghatározza az évek és az órák halmozott számát, e 
követelmények – mint az orvosok esetében is – szigorodnak. Amint az orvosok esetében is, 
akiknél a tagállamok eltérő képzési rendszereit a képzés minimális időtartamának csökkentése 
révén veszik figyelembe, az általános ápolásért felelős ápolóknál is figyelembe kell venni a 
tagállamok eltérő képzési rendszereit, és a felvételi feltételt legalább tízéves általános és 
középiskolai tanulmányi időben kell meghatározni. Emellett az egészségügy területén 
szigorodó követelményeket nem hosszabb iskolai képzéssel, hanem jobb szakképzéssel kell 
ellentételezni. 
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
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.

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. 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.

Or. de
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Indokolás

A Bizottság által javasolt szövegezés azzal a következménnyel járna, hogy a riasztási 
mechanizmust csak az automatikus elismerés körébe tartozó egészségügyi szakmákra lehetne 
alkalmazni. Betegbiztonsági okokból nem szabad különválasztani az automatikus, illetve az 
általános elismerési eljárás körébe tartozó egészségügyi szakmákat. 

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
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 

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, a 
IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az 
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 
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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.

és megfelelően eljussanak.

Or. de

Indokolás

Az EUMSZ 166. cikke értelmében a tagállamok felelnek a szakmai képzés tartalmának 
meghatározásáért. 

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – a albekezdés – 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 a szakmai szövetség 
kérésére egy szakember részére 
képesítéseinek dokumentálására vagy 
valamely fogadó tagállamban való 
letelepedés, vagy a valamely fogadó 
tagállamban való átmeneti és alkalmi
szolgáltatásnyújtás céljából állítottak ki;

Or. de

Indokolás

Egyértelművé kell tenni a szakmai kártyának a Bizottság által javasolt önkéntes jellegét. 
Ezenfelül egyértelművé kell tenni, hogy annak ellenére, hogy a szakmai képesítés 
elismerésébe bevonják mind a saját, mind a fogadó tagállamot, a szakmai képesítés 
elismeréséről végső soron a fogadó tagállam jogosult dönteni. 
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Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
európai szakmai kártya tulajdonosa –
azután, hogy a szóban forgó tagállam 
illetékes hatósága a (3) bekezdésben 
foglaltak szerint érvényesítette kártyáját –
élhessen a 4b–4e. cikk alapján őt megillető 
valamennyi joggal.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
európai szakmai kártya tulajdonosa –
azután, hogy a fogadó tagállam illetékes 
hatósága a (3) bekezdésben foglaltak 
szerint érvényesítette kártyáját – élhessen a 
4b–4e. cikk alapján őt megillető 
valamennyi joggal.

Or. de

Indokolás

A szakmai képesítés elismerésére a fogadó tagállam jogosult. 

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy szakmai képesítéssel 
rendelkező személy a II. cím alapján olyan 
szolgáltatást kíván nyújtani, amelyre nem 
vonatkozik a 7. cikk (4) bekezdése, az 
európai szakmai kártyát a saját tagállam 
illetékes hatósága hozza létre és 
érvényesíti, összhangban a 4b. és a 4c. 
cikkel.

(3) Amennyiben egy szakmai képesítéssel 
rendelkező személy a II. cím alapján olyan 
szolgáltatást kíván nyújtani, amelyre nem 
vonatkozik a 7. cikk (4) bekezdése, az 
európai szakmai kártyát a saját tagállam 
illetékes hatósága hozza létre és a fogadó 
tagállam érvényesíti, összhangban a 4b. és 
a 4c. cikkel.

Or. de

Indokolás

A szakmai képesítés elismerésére a fogadó tagállam jogosult.
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
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. 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.

Or. de

Indokolás

Mivel a tagállamokra kellene bízni, hogy a szakmai kártya kiállítására illetékes hatóságot 
meglévő struktúráik alapján meghatározzák, a segítségnyújtó központokra való hivatkozást 
törölni kell.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
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 

(6) A Bizottság a reprezentatív szakmai 
szervezetek kérésére végrehajtási jogi 
aktusokat fogad el, melyekben rögzíti az 
európai szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
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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.

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.

Or. de

Indokolás

Egyértelművé kell tenni a Bizottság által javasolt önkéntes jelleget. 

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
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) 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. 

Or. de

Indokolás

A díjak kiszámítása és elosztása a tagállamok hatáskörébe tartozik, ezért törölni kell. 
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Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy a 
szakmai képesítéssel rendelkezők a saját 
tagállam illetékes hatóságához bármilyen 
úton – akár online módon is – fordulhatnak 
európai szakmai kártya iránti kérelemmel.

(1) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy a szakmai képesítéssel rendelkezők 
írásban vagy az 57. cikkel összhangban 
elektronikus formában is benyújthatják az 
európai szakmai kártya iránti kérelmet.

Or. de

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérelmeket a 7. cikk (2) 
bekezdésében és a VII. mellékletben előírt 
iratokkal kell alátámasztani, az adott 
esetnek megfelelően. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
benyújtandó iratok részleteinek 
megállapításáról.

(2) A kérelmeket a 7. cikk (2) 
bekezdésében és a VII. mellékletben előírt 
iratokkal kell alátámasztani, az adott 
esetnek megfelelően. Alapos kétségek 
esetén a fogadó tagállam kérheti az 
eredeti iratok megküldését. 

Or. de
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
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. A szóban 
forgó végrehajtási aktusokat az 58. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

A belső piaci információs rendszer a hatóságok közötti kommunikációt szolgáló eszköz. 
Harmadik személy – többek között a kérelmező – nem férhet hozzá az IMI-hez. 

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
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 

(1) A saját tagállam illetékes hatósága a 
hiánytalan kérelem beérkezésétől számított
négy héten belül ellenőrzi a kérelmet, 
valamint kiállítja az európai szakmai 
kártyát. Ezenkívül az európai szakmai 
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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.

kártya kiállításáról értesíti a kérelmezőt és 
azt a tagállamot, amelyben a kérelmező 
szolgáltatást kíván nyújtani. A kiállítási
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

Indokolás

A szakmai képesítés elismerésére a fogadó tagállam jogosult. Ahhoz, hogy az illetékes 
hatóságoknak elegendő idő álljon rendelkezésére a dokumentáció vizsgálatára, hosszabb 
határidőkre van szükség.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
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

Indokolás

A szakmai képesítés elismerésére a fogadó tagállam jogosult. Ahhoz, hogy az illetékes 
hatóságoknak elegendő idő álljon rendelkezésére a dokumentáció vizsgálatára, hosszabb 
határidőkre van szükség.

Módosítás 16

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

Indokolás

A szakmai képesítés elismerésére a fogadó tagállam jogosult. Ahhoz, hogy az illetékes 
hatóságoknak elegendő idő álljon rendelkezésére a dokumentáció vizsgálatára, hosszabb 
határidőkre van szükség.  A hallgatólagos engedélyezést, amelynek értelmében a szakmai 
képesítés a hatóságok döntésének elmaradása esetén automatikusan elismertnek minősül, 
betegbiztonsági okokból törölni kell.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
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 
fogadó tagállam további információkat 
kérhet a saját tagállamtól. Az 
információkérés nem eredményezi az egy 
hónapos határidő felfüggesztését.

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

Indokolás

A szakmai képesítés elismerésére a fogadó tagállam jogosult. Ahhoz, hogy az illetékes 
hatóságoknak elegendő idő álljon rendelkezésére a dokumentáció vizsgálatára, hosszabb 
határidőkre van szükség.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 7. cikk (4) bekezdésében és a 14. 
cikkben említett esetekben a fogadó 
tagállam a saját tagállam által továbbított 
európai szakmai kártya beérkezésétől 
számított két hónapon belül dönt arról, 
hogy elismeri-e a kártyatulajdonos 
képesítéseit vagy esetében kompenzációs 
intézkedéseket rendel-e el. Alapos kétség 
esetén a fogadó tagállam további 
információkat kérhet a saját tagállamtól.
Az információkérés nem eredményezi a két 
hónapos határidő felfüggesztését.

(3) A 7. cikk (4) bekezdésében és a 14. 
cikkben említett esetekben a fogadó 
tagállam a saját tagállam által továbbított 
európai szakmai kártya beérkezésétől 
számított tizenkét héten belül dönt arról, 
hogy elismeri-e a kártyatulajdonos 
képesítéseit vagy esetében kompenzációs 
intézkedéseket rendel-e el. Alapos kétség 
esetén a fogadó tagállam további 
információkat kérhet a saját tagállamtól.
Az információkérés nem eredményezi a
tizenkét hetes határidő felfüggesztését.

Or. de

Indokolás

A szakmai képesítés elismerésére a fogadó tagállam jogosult. Ahhoz, hogy az illetékes 
hatóságoknak elegendő idő álljon rendelkezésére a dokumentáció vizsgálatára, hosszabb 
határidőkre van szükség.

Módosítás 19

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

Indokolás

A hallgatólagos engedélyezést, amelynek értelmében a szakmai képesítés a hatóságok 
döntésének elmaradása esetén automatikusan elismertnek minősül, betegbiztonsági okokból 
törölni kell.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az IMI-adatállományban tárolt 
információhoz való hozzáférésre a 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel(**) összhangban kizárólag a 
saját és a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai, valamint az európai szakmai 
kártya tulajdonosa jogosult.

(2) Az IMI-adatállományban tárolt 
információhoz való hozzáférésre a 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel(**) összhangban kizárólag a 
saját és a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai jogosultak.

Or. de

Indokolás

A belső piaci információs rendszer a hatóságok közötti kommunikációt szolgáló eszköz. 
Harmadik személy – többek között a kérelmező – nem férhet hozzá az IMI-hez.
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Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
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, a foglalkozás, a 
képzésről szóló igazolás, a szakmai 
tapasztalatról szóló igazolás, az 
alkalmazandó szabályozás, az érintett 
illetékes hatóságok, a kártya száma, a 
biztonsági elemek és egy érvényes 
személyazonosító igazolvány adatai.

Or. de

Indokolás

A szakmai képesítés elismerése során a képzés és a szakmai tapasztalat döntő fontosságú 
tényező. A képzésről és a szakmai tapasztalatról szóló adatoknak ezért kötelező adatoknak 
kell lenniük. 

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok előírják, hogy a 
munkáltatók, ügyfelek, betegek és egyéb 
érdekelt felek – a (2) és a (3) bekezdés 
sérelme nélkül – ellenőrizhetik a 

(7) A tagállamok előírják, hogy a 
munkáltatók, ügyfelek, betegek és egyéb 
érdekelt felek – a (2) és a (3) bekezdés 
sérelme nélkül – ellenőrizhetik a 
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kártyatulajdonos által részükre felmutatott 
európai szakmai kártya hitelességét és 
érvényességét. 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.

kártyatulajdonos által részükre felmutatott 
európai szakmai kártya hitelességét és 
érvényességét. 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
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

Az általános hatókörű jogi aktusok elfogadása során a 182/2011/EU rendelet értelmében a 
vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni. Ez az eljárás biztosítja, hogy a Bizottság ne 
fogadhasson el olyan végrehajtási jogi aktust, amely nem áll összhangban a bizottság 
véleményével. Jelen esetben tehát a vizsgálóbizottsági eljárás tűnik megfelelőbb eljárásnak.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
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 szakma részleges gyakorlása a 
betegbiztonságot érintő egészségügyi 
szakmák esetében nem engedélyezhető. A 
részleges gyakorlásra való jogosultság 
megtagadható, ha a megtagadást nyomós 
közérdek indokolja, általa elérhető a kívánt 
célkitűzés, és az intézkedés nem lép túl 
azon, ami feltétlenül szükséges.

Or. de

Indokolás

Betegbiztonsági okokból a részleges gyakorlás az egészségügyi szakmákra nem alkalmazható. 
Az automatikus elismerés körébe tartozó egészségügyi szakmák esetében egyébként is a 
szóban forgó irányelvben meghatározott képzési minimumkövetelmények alkalmazandók. Az e 
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szakmák részleges gyakorlásához való jog így ellentétes az automatikus elismerés értelmével.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 bekezdés – b pont
2005/36/EK irányelv
11 cikk – c pont – ii alpont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. vagy szabályozott oktatás és képzés, 
vagy – a szabályozott szakmák esetében –
a b) szint szerintinél magasabb 
képzettséget nyújtó, az i. pontban 
foglaltakkal egyenértékű képzési szintet 
biztosító speciális rendszerű szakképzés, 
amennyiben a szóban forgó szakképzés 
hasonló szakmai színvonalat biztosít, és a 
hallgatót hasonló szintű feladatkörök és 
munkakörök ellátására készíti fel, feltéve, 
hogy az oklevélhez csatolnak egy, a saját 
tagállam által kiadott bizonyítványt;

törölve

Or. de

Indokolás

A 2005/36/EK irányelv 11. cikk c) pontjának ii. alpontja hivatkozást tartalmaz a II. 
mellékletre, amelyben egészségügyi szakmák, például a fizioterapeuta/gyógytornász és a 
logopédus is szerepel.  A 11. cikk c) pontjának ii. alpontjának eredeti szövegezését meg kell 
tartani. 

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 bekezdés – d pont
2005/36/EK irányelv
11 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A második bekezdést el kell hagyni. törölve

Or. de
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Indokolás

A II. mellékletben foglalt jegyzék kiigazításának lehetőségét fenn kell tartani.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 bekezdés – d pont
2005/36/EK irányelv
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság felhatalmazást kap a II. 
mellékletben foglalt jegyzék 58a. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus általi kiigazítására azon képzések 
figyelembevétele érdekében, amelyek 
eleget tesznek az (1) bekezdés c) pont ii. 
alpontja szerinti feltételeknek. 

Or. de

Indokolás

A II. mellékletben foglalt jegyzék kiigazításának lehetőségét fenn kell tartani.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 bekezdés
2005/36/EK irányelv
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
képzettségi tanúsítványok és előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okiratok, 
valamint a szabályozott képzés 
elvégzéséről vagy a 11. cikk c) pontjának 
i. alpontja szerinti szinttel egyenértékű, 
speciális rendszerű képzés vagy 
szakképzés elvégzéséről szóló 
bizonyítványok esetében a fogadó tagállam 
elfogadja a saját tagállam által tanúsított, 

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
képzettségi tanúsítványok és előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okiratok, 
valamint a szabályozott képzés 
elvégzéséről vagy a 11. cikk c) pontja
szerinti szinttel egyenértékű, speciális 
rendszerű képzés vagy szakképzés 
elvégzéséről szóló bizonyítványok 
esetében a fogadó tagállam elfogadja a 
saját tagállam által tanúsított, illetve igazolt 
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illetve igazolt szintet. szintet.

Or. de

Indokolás

A 11. cikk ii. alpontja a szóban forgó irányelv II. mellékletére hivatkozik, amelyben 
egészségügyi szakmák és mesterségek is szerepelnek. Mobilitási okokból e különösen 
strukturált képzések esetében is el kellene ismerni a saját tagállam által igazolt képzési 
szintet. 

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 bekezdés
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) vagy e) 
pontja alá tartozik.

(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 c), d) vagy e) 
pontja alá tartozik.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt szabályozás értelmében lehetővé válik az 1-es szintről a 3-as szintre 
való fellépést. A 3-as szint azonban – ahogyan a 4-es és 5-ös szint is, amelyek esetében a 
fellépés nem lehetséges – középfokú végzettségre épülő képzés. Emellett a tagállamok a 
Bizottság által javasolt szabályozás szerint megtagadhatják a 3-asról a 4-es szintre való 
fellépést. Ez az egészségügyi mesterségek, így a látszerészek és a hallókészülék-technikusok 
számára a mobilitás korlátozását vonhatja maga után, mivel e szakmák az egyes 
tagállamokban különbözőképpen, a 3-as vagy a 4-es szinten helyezkednek el. A c) pont 
beillesztésre révén elejét vehetjük a mobilitás ilyetén korlátozásának. 
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Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 bekezdés
2005/36/EK irányelv
13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok nem kötelesek az V. 
melléklet 5.6.2. pontjában említett, előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okiratokat 
figyelembe venni új, közforgalmú 
gyógyszertárak megnyitása esetében. E 
bekezdés alkalmazásában a három évnél 
rövidebb ideje működő gyógyszertárakat is 
új gyógyszertáraknak kell tekinteni.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által gyakorta idézett európai bírósági ítélkezési gyakorlatból az nem következik, 
hogy az úgynevezett „3 éves záradékot” törölni kellene. Az Európai Bíróság következetes 
ítélkezési gyakorlatában nem fejezte ki kétségeit a szabályozás jogszerűségével kapcsolatban, 
hanem sokkal inkább arra utalt, hogy a gyógyszertárak megszervezésére vonatkozó alapvető 
döntések meghozatalára saját hatáskörben a tagállamok jogosultak. Ez az előírás az 
elképzelhető kiegészítő szabályozásokhoz képest kevésbé korlátozó jellegű is, mivel eltekint az 
alkalmassági vizsgáktól és például a szakmai tapasztalathoz hasonló felvételi feltételektől, és 
így aránylag egyszerű módon, és további terhek nélkül megnyitja az utat az önállóság felé 
(egy meglévő gyógyszertár átvétele révén).

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 18 bekezdés – a pont
2005/36/EK irányelv
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az általános orvosi képzésnek összesen 
legalább ötéves, az ezzel egyenértékű 
ECTS-kreditek számával is megadható 
tanulmányi időszakot kell magában 
foglalnia, mely legalább 5°500 órányi, 
egyetem által vagy egyetem felügyelete 

(2) Az általános orvosi képzésnek összesen 
legalább ötéves, kiegészítésképpen az ezzel 
egyenértékű ECTS-kreditek számával is 
megadható tanulmányi időszakot kell 
magában foglalnia, mely legalább 5°500 
órányi, egyetem által vagy egyetem 



PA\909444HU.doc 25/47 PE494.475v01-00

HU

alatt nyújtott elméleti és gyakorlati 
képzésből áll. 

felügyelete alatt nyújtott elméleti és 
gyakorlati képzésből áll.

Or. de

Indokolás

Az ECTS-kreditek elosztása Európa-szerte igen eltérően történik. Az ECTS-kreditekben 
megadott adat a többi kritériumot nem helyettesítheti, csak kiegészítő jelleggel lehet 
feltüntetni.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 18 bekezdés – b pont
2005/36/EK irányelv
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők 
meghatározására:

törölve

a) a (3) bekezdés a) pontjában említett 
tudományok ismeretének megfelelő, a 
technológiai és tudományos haladáshoz 
igazodó szintje, valamint az ebből adódó 
elvárt és szükséges készségek;
b) a (3) bekezdés b) pontjában említett 
ismeretek megértésének megfelelő foka és 
az ehhez szükséges, a tudományos 
haladáshoz, valamint a tagállamok 
oktatási területét érintő változásokhoz 
igazodó készségek;
c) a (3) bekezdés c) pontjában említett 
klinikai szakterületek és gyakorlatok 
ismeretének megfelelő szintje, valamint az 
ilyen fokú ismeretből adódó, a 
tudományos és technológiai haladásnak 
megfelelő elvárt és szükséges készségek;
d) a (3) bekezdés d) pontjában említett 
klinikai gyakorlat megfelelő szintje és az 
ebből a gyakorlatból adódó, a tudományos 
haladáshoz, valamint a tagállamok 
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oktatási területét érintő változásokhoz 
igazodó elvárt és szükséges készségek.

Or. de

Indokolás

Az EUMSZ 166. cikke értelmében a tagállamok felelnek a szakmai képzés tartalmának 
meghatározásáért.  Ha az orvosi szakmacsoport esetében egyelőre nincs is olyan minimális 
képzési program, amely az automatikus elismerés alapjául szolgálna, a készségek ilyetén 
bővítése nem indokolható, sőt meghaladná a minimális képzési programhoz szükséges 
mértéket is. 

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 22 bekezdés – 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 legalább 10 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. Ez nem érinti a tagállamok 
azon lehetőségét, hogy nemzeti szinten a 
képzésre történő felvétel feltételeként 
hosszabb idejű általános és középiskolai 
képzést írjanak elő.

Or. de

Indokolás

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und -pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen und die 
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Zulassungsvoraussetzung auf eine mindestens zehnjährige allgemeine Schulausbildung 
festzusetzen. Die Mitgliedstaaten haben jedoch die Möglichkeit, auf nationaler Ebene über 
diesen Mindestansatz hinauszugehen und mehr als zehn Jahre allgemeine Schulbildung als 
Zulassungsvoraussetzung zur Ausbildung vorzuschreiben. Zudem kann den gestiegenen 
Anforderungen im Gesundheitswesen nicht durch eine längere Schulbildung, sondern durch 
eine verbesserte Ausbildung Rechnung getragen werden. 

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 22 bekezdés – d pont
2005/36/EK irányelv
31 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők 
meghatározására: 

törölve

a) a (6) bekezdés a) pontjában említett, az 
általános ápolói tevékenységek alapját 
képező tudományok ismeretének 
megfelelő, a technológiai és tudományos 
haladáshoz igazodó szintje, valamint az 
ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz, valamint az 
oktatás területét érintő legújabb 
változásokhoz alkalmazkodó elvárt és 
szükséges készségek;
b) a (6) bekezdés a) pontjában említett 
ismeretek megértésének megfelelő foka és 
az ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz, valamint az 
oktatás területét érintő legújabb 
változásokhoz igazodó szükséges 
készségek;
c) a (6) bekezdés b) pontjában említettek 
ismeretének megfelelő foka és az ebből 
adódó, a tudományos haladáshoz, 
valamint az oktatás területét érintő 
legújabb változásokhoz igazodó szükséges 
készségek;
d) a (6) bekezdés c) pontjában említett 
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klinikai gyakorlat megfelelősége, valamint 
a megfelelő klinikai gyakorlatból adódó, a 
tudományos és technológiai haladáshoz, 
valamint az oktatás területét érintő 
legújabb változásokhoz igazodó szükséges 
készségek.

Or. de

Indokolás

Az EUMSZ 166. cikke értelmében a tagállamok felelnek a szakmai képzés tartalmának 
meghatározásáért.

Módosítás 34

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

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 és legalább 5000 órát 
magában foglaló, teljes idejű elméleti és 
gyakorlati – legalább az V. melléklet 5.3.1. 
pontjában leírt programot tartalmazó –, 
kiegészítésképpen 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.

Or. de

Indokolás

A fogorvosi alapképzés esetében minőségbiztosítási okokból az évek számát a minimális 
óraszámmal is ki kell egészíteni. Így kizárhatók a rendszertelenül vagy hétvégenként 
lebonyolított képzések. Az ECTS-kreditek elosztása Európa-szerte igen eltérően történik. Az 
ECTS-kreditekben megadott adat a többi kritériumot nem helyettesítheti, csak kiegészítő 
jelleggel lehet feltüntetni.
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Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 24 bekezdés – b pont
2005/36/EK irányelv
34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők 
meghatározására:

törölve

a) a (3) bekezdés a) pontjában említett, a 
fogászat alapját képező tudományok 
megfelelő ismeretének és a tudományos 
módszerek megértésének foka és az ilyen 
fokú ismeretből és megértésből adódó, a 
tudományos és technológiai haladáshoz, 
valamint az oktatás területét érintő 
legújabb változásokhoz igazodó szükséges 
készségek;
b) a (3) bekezdés b) pontjában említett 
ismeretek megértésének megfelelő szintje 
és az ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz, valamint az 
oktatás területét érintő legújabb 
változásokhoz igazodó szükséges 
készségek;
c) a (3) bekezdés c) pontjában említett 
ismeretek megértésének megfelelő szintje 
és az ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz igazodó 
szükséges készségek;
d) a (3) bekezdés d) pontjában említett 
klinikai szaktárgyak és módszerek 
ismeretének megfelelő szintje és az ebből 
adódó, a tudományos és technológiai 
haladáshoz igazodó szükséges készségek;
e) a (3) bekezdés e) pontjában említett 
klinikai gyakorlat megfelelő, az oktatás 
területét érintő legújabb változásokhoz 
igazodó szintje.

Or. de



PE494.475v01-00 30/47 PA\909444HU.doc

HU

Indokolás

Az EUMSZ 166. cikke értelmében a tagállamok felelnek a szakmai képzés tartalmának 
meghatározásáért.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 26 bekezdés – a pont
2005/36/EK irányelv
38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állatorvosi képzés összesen legalább 
ötéves, teljes idejű, elméleti és gyakorlati –
legalább az V. melléklet 5.4.1. pontjában 
leírt tanulmányi programot tartalmazó –, az 
ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával 
is meghatározható tanulmányokból áll, 
amelyre egyetemen, vagy egyetemivel 
egyenértékű szintűként elismert képzést 
adó, illetve egyetem felügyelete alatt álló 
felsőoktatási intézményben kerül sor.

Az állatorvosi képzés összesen legalább 
ötéves, teljes idejű, elméleti és gyakorlati –
legalább az V. melléklet 5.4.1. pontjában 
leírt tanulmányi programot tartalmazó –, 
kiegészítésképpen az ezzel egyenértékű 
ECTS-kreditek számával is 
meghatározható tanulmányokból áll, 
amelyre egyetemen, vagy egyetemivel 
egyenértékű szintűként elismert képzést 
adó, illetve egyetem felügyelete alatt álló 
felsőoktatási intézményben kerül sor.

Or. de

Indokolás

Az ECTS-kreditek elosztása Európa-szerte igen eltérően történik. Az ECTS-kreditekben 
megadott adat a többi kritériumot nem helyettesítheti, csak kiegészítő jelleggel lehet 
feltüntetni.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 26 bekezdés – b pont
2005/36/EK irányelv
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikknek megfelelően 

törölve
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők 
meghatározására:
a) a (3) bekezdés a) pontjában említett 
tudományok ismeretének megfelelő 
szintje, valamint az ebből adódó, a 
technológiai és tudományos haladáshoz 
igazodó szükséges készségek;
b) a (3) bekezdés b) pontjában említett, az 
egészséges állatok felépítésével és 
működésével kapcsolatos ismeretek 
megfelelő szintje, valamint az ebből 
adódó, a tudományos és technológiai 
haladáshoz igazodó szükséges készségek;
c) a (3) bekezdés c) és d) pontjában 
említett, az állatok viselkedésével, 
védelmével és betegségeinek okaival 
kapcsolatos ismeretek megfelelő szintje, 
valamint az ebből fakadó, a tudományos 
és technológiai haladáshoz igazodó 
szükséges készségek;
d) a (3) bekezdés e) pontjában említett, a 
preventív gyógyászattal kapcsolatos 
ismeretek megfelelő szintje, valamint az 
ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz igazodó 
szükséges készségek; 
e) a (3) bekezdés f) pontjában említett 
ismeretek megértésének megfelelő szintje, 
valamint az ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz igazodó 
szükséges készségek;
f) a (3) bekezdés h) pontjában említett 
klinikai gyakorlat és egyéb gyakorlati
tapasztalat megfelelő szintje, valamint az 
ebből adódó, az oktatás területét érintő 
legújabb változásokhoz igazodó szükséges 
készségek.

Or. de

Indokolás

Az EUMSZ 166. cikke értelmében a tagállamok felelnek a szakmai képzés tartalmának 
meghatározásáért. 
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Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 26 bekezdés
2005/36/EK irányelv
38 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az irányelv hatálybalépése 
után két évvel megvizsgálja, hogy 
indokolt-e a 2005/36/EK irányelv hatályát 
az orvosi és fogorvosi képzések mellett az 
állatorvosi képzésekre is kiterjeszteni, ha
azok a tagállamok legalább 
egyharmadában azonosak, és erről adott 
esetben jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

Or. de

Indokolás

Az állatorvos-tudományban is számot olyan szakterület van, amelyeket Európa-szerte egyre 
inkább elismernek. A jövőben az automatikus elismerésnek e szakterületekre is ki kellene 
terjednie.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 27 bekezdés – 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 oktatás 
elvégzése vagy egy szülésznőképző 
intézmény ezzel egyenértékű felvételi 
vizsgájának sikeres letételét tanúsító 
bizonyítvány. Ez nem érinti a tagállamok 
azon lehetőségét, hogy nemzeti szinten a 
képzésre történő felvétel feltételeként 
hosszabb idejű általános és középiskolai 
képzést írjanak elő;
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Or. de

Indokolás

Az egészségügy területén szigorodó követelményeket nem hosszabb iskolai képzéssel, hanem 
jobb szakképzéssel kell ellentételezni. Az európai iskolai rendszerű képzések a tagállami 
képzési hagyományok miatt nem hasonlíthatók össze egymással. Az egészségügyi ágazatban 
fenyegető szakemberhiány miatt is figyelembe kell venni a tagállamok hagyományosan 
kialakult iskolarendszereit, és ezeket szükségtelenül nem szabad megbolygatni. 

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 27 bekezdés – c pont
2005/36/EK irányelv
40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők 
meghatározására:

törölve

a) a (3) bekezdés a) pontjában említett, a 
szülésznői tevékenységek alapját képező 
tudományok ismeretének megfelelő 
szintje, valamint az ebből adódó, a 
tudományos és technológiai haladáshoz 
igazodó szükséges készségek;
b) a (3) bekezdés c) pontjában említett 
ismeretek megértésének megfelelő szintje, 
valamint az ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz igazodó 
szükséges készségek; 
c) a (3) bekezdés d) pontjában említett 
megfelelő klinikai gyakorlat és az ebből 
adódó, a legújabb oktatási reformokhoz, 
valamint a tudományos és technológiai 
haladáshoz igazodó szükséges készségek;
d) a (3) bekezdés e) pontjában említett, az 
egészségügyi személyzet képzése terén 
fennálló hozzáértés és az ilyen 
személyzettel végzett munka terén meglévő 
tapasztalat megfelelő szintje, és az ebből 
fakadó, az oktatás területét érintő 
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legújabb reformokhoz, valamint a 
tudományos és technológiai haladáshoz 
igazodó szükséges készségek.

Or. de

Indokolás

Az EUMSZ 166. cikke értelmében a tagállamok felelnek a szakmai képzés tartalmának 
meghatározásáért. 

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 28 bekezdés
2005/36/EK irányelv
41 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) amelynek feltétele egy, az egyetemi 
vagy főiskolai felvételre jogosító – illetve 
ennek hiányában azzal egyenértékű 
tudásszintet garantáló – oklevél, 
bizonyítvány vagy egyéb képesítési 
igazolás, vagy

Or. de

Indokolás

A 2005/36/EK irányelvben foglalt szabályozás a gyakorlatban is bevált, így továbbra is 
érvényesnek kellene maradnia. 

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 28 bekezdés
2005/36/EK irányelv
41 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) amelyet olyan, kétéves szakmai 
tapasztalat követ, amelyről a (2) 
bekezdéssel összhangban igazolást 
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bocsátottak ki;

Or. de

Indokolás

A 2005/36/EK irányelvben foglalt szabályozás a gyakorlatban is bevált, így továbbra is 
érvényesnek kellene maradnia. 

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az előírt gyógyszerészi képesítés 
megszerzését tanúsító okirat legalább 
ötéves, az ezzel egyenértékű ECTS-
kreditek számával is meghatározható 
képzés elvégzését tanúsítja, amely legalább 
a következőket tartalmazza:

(2) Az előírt gyógyszerészi képesítés 
megszerzését tanúsító okirat legalább 
ötéves, kiegészítésképpen az ezzel 
egyenértékű ECTS-kreditek számával is 
meghatározható képzés elvégzését 
tanúsítja, amely legalább a következőket 
tartalmazza:

Or. de

Indokolás

Az ECTS-kreditek elosztása Európa-szerte igen eltérően történik. Az ECTS-kreditekben 
megadott adat a többi kritériumot nem helyettesítheti, csak kiegészítő jelleggel lehet 
feltüntetni. 

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 30 bekezdés – 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 

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

Or. de

Indokolás

A tagállamok és egyetemeik számára továbbra is biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a 
gyakorlat időpontját rugalmasan választhassák meg. Különösen a skandináv országokban 
kerül sor a gyakorlatra tömbösítve, a tanulmányok ideje alatt. 

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 30 bekezdés – b pont
2005/36/EK irányelv
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők 
meghatározására:

törölve

a) a (3) bekezdés a) pontjában említett, a 
gyógyszerek és a gyógyszergyártás során 
felhasznált anyagok ismeretének 
megfelelő szintje, valamint az ebből 
adódó, a tudományos és technológiai 
haladáshoz igazodó szükséges készségek;
b) a (3) bekezdés b) pontjában említett 
ismeretek megértésének megfelelő szintje, 
valamint az ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz igazodó 
szükséges készségek;
c) a (3) bekezdés c) pontjában említett 
ismeretek megértésének megfelelő szintje, 
valamint az ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz igazodó 
szükséges készségek;
d) a (3) bekezdés d) pontjában említett, a 
tudományos adatok értékelésére 
vonatkozó ismeretek megfelelő szintje, 
valamint az ebből adódó, a tudományos és 
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technológiai haladáshoz igazodó 
szükséges készségek.

Or. de

Indokolás

Az EUMSZ 166. cikke értelmében a tagállamok felelnek a szakmai képzés tartalmának 
meghatározásáért.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 30 bekezdés – b pont
2005/36/EK irányelv
45 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) biztonságos és magas szintű 
gyógyszerek beszerzése, készítése, 
tesztelése, tárolása és kiadása 
közforgalmú gyógyszertárakban,

Or. de

Indokolás

A gyógyszerészek tevékenységi köre idővel változott, és ezért ki kell igazítani. Manapság a 
gyógyszerész mindennapos munkájának része, hogy a raktáron nem lévő gyógyszereket 
gyorsan beszerezze és a betegeknek kiadja. Fontos az is, hogy a gyógyszerész a gyógyszerek 
betegeknek való kiadása során meggyőződjön a gyógyszer biztonságosságáról és 
eredetiségéről. 

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 30 bekezdés – b pont
2005/36/EK irányelv
45 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a gyógyszerelés szervezése, továbbá a 
gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás és 
tanácsadás, valamint egészségügyi 
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felvilágosítás.

Or. de

Indokolás

A gyógyszerészek tevékenységi köre idővel változott, és ezért ki kell igazítani. A gyógyszeres 
kezelés során a gyógyszer kívánt hatásának elérése érdekében mindig fontos egy bizonyos 
életforma betartása. A gyógyszerész ebben fontos szerepet játszik a beteg felvilágosítása 
során.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 30 bekezdés – a pont
2005/36/EK irányelv
45 cikk – 2 bekezdés – h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a betegek támogatása és tanácsadás a 
nem vényköteles gyógyszerek alkalmazása 
és az öngyógyszerezés során

Or. de

Indokolás

A gyógyszerészek tevékenységi köre idővel változott, és ezért ki kell igazítani. Könnyebb 
megbetegedések, például meghűlés esetén a betegek először a gyógyszertárakhoz fordulnak, 
és a gyógyszerésznek átfogó felvilágosítást kell nyújtaniuk számukra. 

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 30 bekezdés – a pont
2005/36/EK irányelv
45 cikk – 2 bekezdés – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

részvétel a nyilvános egészségügyi és 
felvilágosító kampányokban

Or. de
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Indokolás

Számos betegséggel (például a rákkal), illetve jelenséggel (például az antibiotikum-
rezisztenciákkal) szemben a lakosság felvilágosítása révén jobban fel lehet lépni. Az 
egészséges életmóddal vagy az antibiotikumok helyes alkalmazásával kapcsolatos 
felvilágosítás hozzájárulhat a társadalom egészségének javításához.

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett szakma legalább a tagállamok
egyharmadában szabályozott szakmának 
minősül;

b) az érintett szakma legalább a tagállamok
felében szabályozott szakmának minősül;

Or. de

Indokolás

A közös képzési keret alapvetően üdvözlendő, mivel ezáltal további egészségügyi szakmák 
kerülhetnek át az automatikus elismerés rendszerébe. A közös képzési keret létrehozásához 
ugyanakkor az szükséges, hogy a szakma legalább a tagállamok felében szabályozott szakma 
legyen. 

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 35 bekezdés
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 II. vagy III. címe alatt;

Or. de

Indokolás
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A közös képzési keret alapvetően üdvözlendő, mivel ezáltal további egészségügyi szakmák 
kerülhetnek át az automatikus elismerés rendszerébe. A II. fejezetbe tartozó szakmákra 
azonban nem terjedhet ki a közös képzési keret hatálya.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 35 bekezdés
2005/36/EK irányelv
49 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a tudás, a képességek és a 
készségek közös rendszerének, valamint a 
közös képzési kereten belül megszerezhető 
képesítések meghatározását illetően. 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a tudás, a képességek és a 
készségek közös rendszerének, valamint a 
közös képzési kereten belül megszerezhető 
képesítések meghatározását illetően. Ezek 
részletezettségük tekintetében nem 
haladják meg a III. cím III. fejezetében 
foglalt minimális képzési 
követelményeket.

Or. de

Indokolás

A szakmai képzés a tagállamok hatáskörébe tartozik. A tudás, a képességek és a készségek 
közös rendszerének, illetve a képesítéseknek ezért nem szabad meghaladniuk a minimális 
képzési követelményeket.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 35 bekezdés
2005/36/EK irányelv
49 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállam kérelmezheti a (3)
bekezdésben említett közös képzési keret 
alkalmazásától való eltérést saját 
területén, amennyiben egyébként 
fennállna annak kényszere, hogy egy új 
szabályozott szakmát kell saját területén 

(5) A tagállam a (3) bekezdés szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
hatálybalépésétől számított 6 hónapos 
határidőn belül jelezheti a Bizottságnak, 
hogy területén a (3) bekezdés szerinti
közös képzési keretet nem kívánja 
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bevezetnie, ha szükségessé válna a 
meglévő, a szakmák szerkezetére 
vonatkozó nemzeti alapelvek 
megváltoztatása az érintett szakmákhoz 
kapcsolódó képzés és a szakmák 
gyakorlásának megkezdéséhez előírt 
feltételek vonatkozásában, vagy ha a 
tagállam nem óhajtja nemzeti képesítési 
rendszerét a közös képzési keretben foglalt 
képesítésekkel összekapcsolni. A Bizottság 
végrehajtási határozatot fogadhat el az 
eltérés engedélyezésére az érintett 
tagállamok számára.

alkalmazni. Erre akkor kerülhet sor, ha
egyébként fennállna annak kényszere, hogy 
egy új szabályozott szakmát kell saját 
területén bevezetnie, ha szükségessé válna 
a meglévő, a szakmák szerkezetére 
vonatkozó nemzeti alapelvek 
megváltoztatása az érintett szakmákhoz 
kapcsolódó képzés és a szakmák 
gyakorlásának megkezdéséhez előírt 
feltételek vonatkozásában, vagy ha a 
tagállam nem óhajtja nemzeti képesítési 
rendszerét a közös képzési keretben foglalt 
képesítésekkel összekapcsolni.

Or. de

Indokolás

A tagállamokra kellene bízni annak eldöntését, hogy a közös képzési keretben részt vesznek 
vagy sem.

Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közös képzési vizsgák törölve
(1) E cikk alkalmazásában a közös képzési 
vizsga olyan alkalmassági vizsgát jelent, 
mely felméri, hogy az érintett szakember 
mennyiben alkalmas valamely szakma 
gyakorlására az adott szakmát szabályozó 
valamennyi tagállamban. A közös képzési 
vizsga sikeres teljesítése lehetővé teszi, 
hogy az érintett szakmai tevékenység 
valamely tagállamban az adott 
tagállamban szakmai képesítést szerző 
szakemberekre vonatkozó feltételekkel 
megegyező feltételek mellett legyen 
megkezdhető és gyakorolható.
(2) A közös képzési vizsga megfelel a 
következő feltételeknek:
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a) a közös képzési vizsga a III. cím I. 
fejezetében meghatározott, a képzés 
elvégzését tanúsító okiratok elismerésének 
általános rendszeréhez képest több 
szakember számára teszi lehetővé a 
tagállamok közötti mobilitást;
b) az érintett szakma legalább a 
tagállamok egyharmadában szabályozott 
szakmának minősül;
c) a közös képzési vizsgát átlátható 
szabályozási eljárás keretében, olyan 
tagállamokat képviselő érdekeltek 
részvételével határozták meg, melyekben 
az adott szakma még nem került 
szabályozásra;
d) a közös képzési vizsga valamennyi 
tagállam állampolgára számára lehetővé 
teszi az említett vizsgán való részvételt és 
közös képzési vizsgák szervezését anélkül, 
hogy ennek feltétele lenne a valamely 
szakmai szervezetben fennálló tagság vagy 
az említett szervezet nyilvántartásába 
történő felvétel.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a közös képzési vizsga 
feltételeinek meghatározására.

Or. de

Indokolás

A közös képzési vizsga a tagállamok hatáskörébe való beavatkozás, így el kell utasítani.

Módosítás 55

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

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 a betegek 
biztonságára, a tagállamok átruházhatják 
illetékes hatóságaikra az arra vonatkozó 
jogot, hogy valamennyi érintett szakember 
nyelvtudását ellenőrizzék. A nyelvtudás 
ellenőrzését a szakmai képesítés 
elismerésétől függetlenül, de a szakma 
gyakorlásának megkezdése előtt kell 
elvégezni.

Or. de

Indokolás

A beteg- és fogyasztóvédelem magas szintje csak akkor biztosítható, ha az egészségügyi 
szakmákat gyakorló személyek elegendő nyelvtudással rendelkeznek. 

Módosítás 56

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

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.

Azon szakmák esetében, amelyek
gyakorlása kihatással lehet a betegek 
biztonságára, az illetékes hatóságoknak
valamennyi érintett szakember 
nyelvtudását szisztematikusan 
ellenőrizniük kell. A tagállamok e 
nyelvvizsgák végrehajtásának jogát más 
szervekre is átruházhatják.

Or. de



PE494.475v01-00 44/47 PA\909444HU.doc

HU

Indokolás

A beteg- és fogyasztóvédelem magas szintje csak akkor biztosítható, ha az egészségügyi 
szakmákat gyakorló személyek elegendő nyelvtudással rendelkeznek. A nemzeti 
betegképviseleti szervezetek bevonása ugyanakkor e szervezetek személyi és szakmai 
erőforrásai miatt kevéssé realisztikus.

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a háziorvostan szakorvosa, aki az V. 
melléklet 5.1.4. pontjában említett, előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okirattal 
rendelkezik;

a) orvos, aki az V. melléklet 5.1.1., 5.1.3. 
és 5.1.4. pontjában említett, előírt képesítés 
megszerzését tanúsító okirattal 
rendelkezik;

Or. de

Indokolás

Betegbiztonsági okokból nem szabad mesterségesen különválasztani azokat az egészségügyi 
ágazati foglalkozásokat, amelyek az automatikus elismerési rendszer körébe tartoznak, illetve 
azon egészségügyi szakmák szakembereit, akik egyedi elismerési eljáráson kell átesniük. 

Módosítás 58

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szakorvos, aki az V. melléklet 5.1.3. 
pontjában említett szakmai címmel 
rendelkezik;

törölve

Or. de

Indokolás



PA\909444HU.doc 45/47 PE494.475v01-00

HU

Betegbiztonsági okokból nem szabad mesterségesen különválasztani azokat az egészségügyi 
ágazati foglalkozásokat, amelyek az automatikus elismerési rendszer körébe tartoznak, illetve 
azon egészségügyi szakmák szakembereit, akik egyedi elismerési eljáráson kell átesniük. 

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 10. cikk szerinti elismerés hatálya 
alá tartozó ágazati foglalkozások.

Or. de

Indokolás

Betegbiztonsági okokból nem szabad mesterségesen különválasztani azokat az egészségügyi 
ágazati foglalkozásokat, amelyek az automatikus elismerési rendszer körébe tartoznak, illetve 
azon egészségügyi szakmák szakembereit, akik egyedi elismerési eljáráson kell átesniük. 

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a 2006/123/EK irányelv hatálya alá 
nem tartozó, a közegészségre és a 
közbiztonságra befolyást gyakorló 
szakemberek. 

Or. de

Indokolás

Betegbiztonsági okokból nem szabad mesterségesen különválasztani azokat az egészségügyi 
ágazati foglalkozásokat, amelyek az automatikus elismerési rendszer körébe tartoznak, illetve 
azon egészségügyi szakmák szakembereit, akik egyedi elismerési eljáráson kell átesniük. 
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Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. de

Indokolás

Betegbiztonsági okokból nem szabad mesterségesen különválasztani azokat az egészségügyi 
ágazati foglalkozásokat, amelyek az automatikus elismerési rendszer körébe tartoznak, illetve 
azon egészségügyi szakmák szakembereit, akik egyedi elismerési eljáráson kell átesniük. 
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Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 42 bekezdés
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben valamely kérelmező hamis 
információkat vagy hamisított, a képzés 
elvégzését tanúsító okiratokat nyújt be, 
arról az illetékes hatóság valamennyi 
tagállam hatóságát tájékoztatja. 

Or. de

Indokolás

A riasztási mechanizmusnak a hamisított tanúsító okiratokból és a hamis 
személyazonosságból eredő veszélyeket is figyelembe kell vennie.


