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Módosítás 254
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A saját tagállam illetékes hatósága a 
kérelem benyújtása után haladéktalanul
visszaigazolást küld a kérelem 
beérkezéséről és tájékoztatja a kérelmezőt 
az esetleg hiányzó iratokról. Ezenkívül a 
[…]/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel(*) létrehozott belső piaci 
információs rendszerben olyan 
adatállományt hoz létre, amely tartalmazza 
a kérelem alátámasztására benyújtott 
valamennyi iratot. Amennyiben ugyanazon 
kérelmező újabb kérelmet nyújt be, a saját, 
illetve a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai nem követelhetik meg az IMI-
adatállományban fellelhető, még érvényes 
iratok ismételt benyújtását.

(3) A saját tagállam illetékes hatósága a 
kérelem benyújtása után három 
munkanapon belül visszaigazolást küld a 
kérelem beérkezéséről és tájékoztatja a 
kérelmezőt az esetleg hiányzó iratokról. 
Ezenkívül a […]/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel(*) létrehozott belső 
piaci információs rendszerben olyan 
adatállományt hoz létre, amely tartalmazza 
a kérelem alátámasztására benyújtott 
valamennyi érvényesített iratot. 
Amennyiben ugyanazon kérelmező újabb 
kérelmet nyújt be, a saját, illetve a fogadó 
tagállam illetékes hatóságai nem 
követelhetik meg az IMI-adatállományban 
fellelhető, még érvényes iratok ismételt 
benyújtását.

Or. fr

Módosítás 255
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A saját tagállam illetékes hatósága a 
kérelem benyújtása után haladéktalanul 
visszaigazolást küld a kérelem 
beérkezéséről és tájékoztatja a kérelmezőt 
az esetleg hiányzó iratokról. Ezenkívül a 

(3) A saját tagállam illetékes hatósága a 
kérelem benyújtása után haladéktalanul 
visszaigazolást küld a kérelem 
beérkezéséről és tájékoztatja a kérelmezőt 
az esetleg hiányzó iratokról, amelyeket 
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[…]/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel(*) létrehozott belső piaci 
információs rendszerben olyan 
adatállományt hoz létre, amely tartalmazza 
a kérelem alátámasztására benyújtott 
valamennyi iratot. Amennyiben ugyanazon 
kérelmező újabb kérelmet nyújt be, a saját, 
illetve a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai nem követelhetik meg az IMI-
adatállományban fellelhető, még érvényes 
iratok ismételt benyújtását.

ésszerű időn belül és valamennyi 
megállapított követelménnyel 
összhangban kell benyújtani. Ezenkívül a 
[…]/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel(*) létrehozott belső piaci 
információs rendszerben olyan 
adatállományt hoz létre, amely tartalmazza 
a kérelem alátámasztására benyújtott 
valamennyi iratot. Amennyiben ugyanazon 
kérelmező újabb kérelmet nyújt be, a saját, 
illetve a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai nem követelhetik meg az IMI-
adatállományban fellelhető, még érvényes 
iratok ismételt benyújtását.

Or. it

Módosítás 256
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4b. és a 4c. cikk sérelme nélkül az 
európai szakmai kártya mindaddig 
érvényes, amíg tulajdonosa az IMI-
adatállományban tárolt iratok és
információk alapján saját tagállamában 
hivatás gyakorlására jogosult marad. Az 
európai szakmai kártya érvényességi 
idejét rendszeresen vagy a fogadó 
tagállamnak az adott szakmára vonatozó 
rendelkezései szerint meg kell 
hosszabbítani.

Or. en

Módosítás 257
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 b cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 sokrétű hozzáférés adatvédelmi problémákat okozhat.

Módosítás 258
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

A Bizottság a szakmai szervekkel és az 
érdekelt felekkel az 57c. (új) és az 58a. 
(új) cikkben foglaltak szerint folytatott 
konzultációt követően és javaslataikat 
figyelembe véve végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el az európai szakmai kártyán és 
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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.

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 vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 259
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ideiglenes mobilitás
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az érdekelt felekkel az 58c. (új) cikkben 
foglaltak szerint folytatott konzultációt 
követően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok formájában elfogadja azon 
szakmák jegyzékét, amelyek gyakorlói 
rövidebb időszakokon át rendszeresen 
másik tagállamban nyújtanak 
szolgáltatásokat. A jegyzékben szereplő 
szakmák esetében a szakmai kártya 
érvényességi idejét évenként, határozatlan 
időre kell meghosszabbítani.

Or. en
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Módosítás 260
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európai szakmai kártya igénybevétele a 7. 
cikk (4) bekezdésének hatálya alá nem 
tartozó átmeneti szolgáltatásnyújtás céljára

Európai szakmai kártya igénybevétele a 7. 
cikk (4) bekezdésének hatálya alá nem 
tartozó, valamint a 2005/36/EK irányelv 
szerinti feltétel nélküli elismerés 
rendszerében érintett egészségügyi 
szakembereken kívüli személyek általi 
átmeneti szolgáltatásnyújtás céljára

Or. en

Indokolás

Az ágazati egészségügyi szakmák esetében továbbra is a fogadó ország illetékes hatóságainak 
kell ellátniuk az európai szakmai kártya érvényesítésének feladatát.

Módosítás 261
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A saját tagállam illetékes hatósága a 
hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 
egy hónapon belül ellenőrzi a kérelmet és 
az azt alátámasztó iratokat és kibocsátja
az európai szakmai kártyát. Ezenkívül 
haladéktalanul továbbítja az európai 
szakmai kártyát az érintett fogadó 
tagállam illetékes hatóságának, valamint 
megfelelően értesíti erről a kérelmezőt. Az 
érintett fogadó tagállamok kibocsátják a 7. 
cikk szerinti nyilatkozatot. A fogadó 
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szerinti nyilatkozatot. A fogadó tagállam a 
következő két évben nem tarthat igényt a 7. 
cikk szerinti újabb nyilatkozatra.

tagállam a következő években nem tarthat 
igényt a 7. cikk szerinti újabb 
nyilatkozatra.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok számára reálisabb határidőt kell biztosítani a kérelmek elbírálására. A 
nyilatkozat érvényességi idejének a fogyasztók védelme érdekében két évnél rövidebbnek kell 
lennie.

Módosítás 262
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A saját tagállam illetékes hatósága a 
hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 
négy héten belül ellenőrzi a kérelmet, 
valamint kiállítja az európai szakmai 
kártyát. Ezenkívül az európai szakmai 
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 évben nem 
tarthat igényt a 7. cikk szerinti újabb 
nyilatkozatra.

Or. de

Módosítás 263
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 264
Frank Engel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 265
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A saját tagállam illetékes hatósága a 
hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 
egy hónapon belül ellenőrzi a kérelmet, 
valamint létrehozza és érvényesíti az 
európai szakmai kártyát. Ezenkívül 
haladéktalanul továbbítja az európai 
szakmai kártyát a fogadó tagállamnak és 
értesíti a kérelmezőt. Az európai szakmai 
kártyának 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. en

Módosítás 266
Emilie Turunen

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. 

(1) A saját tagállam illetékes hatósága a 
4d. cikk (5) (új) bekezdésében foglalt 
határidőn belül ellenőrzi a kérelmet, 
valamint létrehozza és érvényesíti az 
európai szakmai kártyát. Ezenkívül az 
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Ezenkívül az európai szakmai kártya 
érvényesítéséről értesíti a kérelmezőt és azt 
a tagállamot, amelyben a kérelmező 
szolgáltatást kíván nyújtani. Az 
érvényesítési információknak az érintett 
fogadó tagállamok részére történő 
továbbítása képezi a 7. cikk szerinti 
nyilatkozatot. A fogadó tagállam a 
következő két évben nem tarthat igényt a 
7. cikk szerinti újabb nyilatkozatra.

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. Az ilyen szakmai kártya 
érvényességi idejét évente meg kell 
hosszabbítani.

Or. en

Módosítás 267
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fi

Módosítás 268
Mikael Gustafsson
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 c cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 269
Phil Prendergast

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

következő két évben nem tarthat igényt a 7. 
cikk szerinti újabb nyilatkozatra, kivéve, ha 
azt nyomós indokokkal alá tudja 
támasztani.

Or. en

Módosítás 270
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha a saját tagállam sem a szakmát, 
sem a szakma gyakorlásához szükséges 
oktatást és képzést nem szabályozza, az 
ilyen tagállam illetékes hatósága elvégzi 
legalább a kérelmező jogi helyzetének és a 
benyújtott iratok hitelességének és 
hiánytalanságának ellenőrzését.

Or. en

Módosítás 271
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy egy adott szakmára vonatkozó, az 
illetékes hatóságok részvételével végzett 
kísérleti projektet követően az 58. cikknek 
megfelelően végrehajtási aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja az 
(1) bekezdésben foglalt eljárásban 
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alkalmazandó határidőket.

Or. en

Módosítás 272
Emma McClarkin

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 illetékes hatóságának
döntése, illetőleg annak ténye, hogy az (1) 
bekezdés szerinti egy hónapos időszak 
elteltével nem született döntés, fellebbezés 
tárgya lehet a nemzeti jog szerint.

Or. en

Indokolás

Az ideiglenes mobilitás iránti kérelmek benyújtására reálisabb határidőt kell megállapítani.

Módosítás 273
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 274
Frank Engel

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. fr

Módosítás 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 illetékes hatóságának
döntése, illetőleg annak ténye, hogy az (1) 
bekezdés szerinti egy hónapos időszak 
elteltével nem született döntés, fellebbezés 
tárgya lehet a nemzeti jog szerint.

Or. en

Módosítás 276
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont



PE489.001v01-00 16/88 AM\916300HU.doc

HU

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 (5) (új) bekezdésben 
megállapított időszak elteltével nem 
született döntés, fellebbezés tárgya lehet a 
nemzeti jog szerint.

Or. en

Módosítás 277
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az európai szakmai kártya 
tulajdonosa más tagállamokban kíván 
szolgáltatást nyújtani, mint amelyek az (1) 
bekezdés alapján értesítést kaptak, vagy az 
(1) bekezdés szerinti kétéves időszakon túl 
is folytatni kívánja a szolgáltatásnyújtást, 
az (1) bekezdés szerinti európai szakmai 
kártyát tovább használhatja. Ebben az 
esetben az európai szakmai kártya 
tulajdonosának nyilatkozatot kell tennie a 
7. cikkben foglaltak szerint.

(3) Ha az európai szakmai kártya 
tulajdonosa más tagállamokban kíván 
szolgáltatást nyújtani, mint amelyek az (1) 
bekezdés alapján értesítést kaptak, vagy az 
(1) bekezdés szerinti egyéves időszakon túl 
is folytatni kívánja a szolgáltatásnyújtást, 
az (1) bekezdés szerinti európai szakmai 
kártyát tovább használhatja. Ebben az 
esetben az európai szakmai kártya 
tulajdonosának nyilatkozatot kell tennie a 
7. cikkben foglaltak szerint.

Or. en

Módosítás 278
Emma McClarkin

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

Az európai szakmai kártya mindaddig 
érvényes, amíg tulajdonosa az IMI-
adatállományban tárolt iratok és 
információk alapján saját tagállamában 
hivatás gyakorlására jogosult marad.

Az európai szakmai kártya mindaddig 
érvényes, amíg tulajdonosa az IMI-
adatállományban tárolt iratok és 
információk alapján saját tagállamában 
hivatás gyakorlására jogosult marad, vagy 
amíg tulajdonosát a szakma gyakorlásától 
bármelyik tagállamban el nem tiltják.

Or. en

Módosítás 279
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 57c. (új) cikkben és az 58a. (új) 
cikkben foglaltak szerint a szakmai 
szervekkel és az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációkat követően és javaslataikat, 
valamint adott esetben a kísérleti 
projekteket figyelembe véve az említett 
fórum(ok) és szakmai szervek javaslatait 
is tartalmazó, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a 
jóváhagyáshoz szükséges megfelelő 
határidővel és az adott szakmára 
vonatkozó szakmai kártya érvényesítésével 
kapcsolatban. A Bizottság e határidőket a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
teszi.

Or. en

Módosítás 280
Emma McClarkin
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 d cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európai szakmai kártya igénybevétele a 7. 
cikk (4) bekezdésének hatálya alá tartozó 
átmeneti szolgáltatásnyújtás céljára

Európai szakmai kártya igénybevétele a 7. 
cikk (4) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
valamint a III. cím III. fejezete szerinti 
feltétel nélküli elismerés rendszerében 
érintett egészségügyi szakemberek általi
átmeneti szolgáltatásnyújtás céljára

Or. en

Indokolás

Host Member States should decide on the issuance of the EPC for establishment, for the 
temporary and occasional provision of services under Article 7(4) (regulated professions 
having public health or safety implications), and for the temporary and occasional provision 
of services by health professionals benefitting from automatic recognition under Title III 
Chapter III of the Directive 2005/36/EC.The sectoral health professions are key providers of 
health care and present a risk to public safety. When care goes wrong this not only impacts 
on the migrant patient, but on the host health care system.

Módosítás 281
Heide Rühle

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 

(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 
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értesíti a kapcsolódó IMI-adatállományról. 
A kérelmezőt saját tagállama tájékoztatja 
az eljárás előrehaladásáról.

értesíti a kapcsolódó IMI-adatállományról. 
A kérelmezőt saját tagállama tájékoztatja 
az eljárás előrehaladásáról.

Or. de

Módosítás 282
Frank Engel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 

(1) Az európai szakmai kártya iránti 
hiánytalan kérelem beérkezése után a saját 
tagállam illetékes hatósága a hiánytalan 
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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.

kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon 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 értesíti erről a 
kérelmezőt.

Or. en

Módosítás 284
Emilie Turunen

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 a 4d. cikk (5) 
(új) bekezdésében megállapított határidőn
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. en

Módosítás 285
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha a saját tagállam sem a szakmát, 
sem a szakma gyakorlásához szükséges 
oktatást és képzést nem szabályozza, az 
ilyen tagállam illetékes hatósága elvégzi 
legalább a kérelmező jogszerű 
letelepedésének és – a lehetséges 
mértékben – a benyújtott iratok 
hitelességének és hiánytalanságának 
ellenőrzését. 

Or. en

Módosítás 286
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 287
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 d cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 288
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 16., a 21. és a 49a. cikk szerinti 
esetekben a fogadó tagállam a saját 
tagállam által továbbított európai szakmai 
kártya beérkezésétől számított egy 
hónapon belül dönt az európai szakmai 
kártyának az (1) bekezdés szerinti 
érvényesítéséről. Alapos kétség esetén a 
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, a 4d. cikk 
(5) (új) bekezdésében megállapított 
határidőn 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 4d. 
cikk (5) (új) bekezdésében megállapított 
határidő felfüggesztését.
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Or. en

Módosítás 289
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A fogadó tagállam a kérelmező felé öt 
napon belül elismeri a szakmai kártya 
érvényesítésére irányuló kérelem átvételét.
A 16., a 21. és a 49a. cikk szerinti 
esetekben a fogadó tagállam a saját 
tagállam által továbbított európai szakmai 
kártya beérkezésétől számított öt héten
belül dönt az európai szakmai kártyának az 
(1) bekezdés szerinti érvényesítéséről. 
Alapos kétség esetén a fogadó tagállam 
további információkat kérhet a saját 
tagállamtól.

Or. de

Módosítás 290
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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 

(3) A 7. cikk (4) bekezdésében és a 14. 
cikkben említett esetekben a fogadó 
tagállam a saját tagállam által továbbított 
európai szakmai kártya tervezetének 
beérkezésétől számított két hónapon belül 
dönt arról, hogy kibocsátja-e az európai 
szakmai kártyát, vagy az érintett 
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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.

szakember 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.

Or. en

Módosítás 291
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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

Módosítás 292
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 d cikk – 3 bekezdés
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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 nyolc 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. 
Gyakorlati, technikai vagy szervezési 
szempontból indokolt esetben az ilyen 
kérelem két héttel meghosszabbíthatja az 
említett nyolc hónapos időtartamot, 
amennyiben a szakembert arról 
megfelelően tájékoztatják.

Or. fr

Módosítás 293
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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 nyolc 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 azonban legfeljebb
háromhetes időtartamra a határidő 
felfüggesztését eredményezi.



PE489.001v01-00 26/88 AM\916300HU.doc

HU

Or. de

Módosítás 294
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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, a 4d. cikk (5) (új) bekezdésében 
megállapított határidőn 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 4d. 
cikk (5) (új) bekezdésében megállapított 
határidő felfüggesztését.

Or. en

Módosítás 295
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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, 

(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 nyolc héten belül dönt arról, 
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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.

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 egészségügyi szakemberek esetében az 
információkérés a nyolchetes határidő két 
hétre való felfüggesztését eredményezheti. 
A fogadó tagállam egy héten belül 
válaszol a kérésre.

(d) pont)

Or. en

Indokolás

A rendszer megfelelő működése érdekében a rendszer végrehajtásának első szakaszában az 
egészségügyi szakemberek esetében meg kell hosszabbítani a kérelmek feldolgozásának 
határidejét. A saját tagállam rövid határidőn belül köteles válaszolni a fogadó tagállam 
kérésére, a nyolchetes határidőt pedig alapos kétség esetén két hétre fel kell függeszteni.

Módosítás 296
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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 nyolc 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.

Or. de
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Módosítás 297
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelkezés előreláthatatlan és messzemenő következményekkel járna.

Módosítás 298
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a fogadó tagállam nem hoz döntést 
a (2) és a (3) bekezdésben előírt 
határidőkön belül, vagy a saját 
tagállamtól nem kér kiegészítő 
információt az európai szakmai kártya 

törölve



AM\916300HU.doc 29/88 PE489.001v01-00

HU

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.

Or. de

Indokolás

Közbiztonsági okokból a kártya nem tekinthető érvényesítettnek.

Módosítás 299
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 300
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 301
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fi
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Indokolás

A „késői” elismerési határozat az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek 
számára kockázatokat idézhet elő, amelyek kihatnak életükre vagy egészségükre.

Módosítás 302
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 4d. cikk (7) bekezdését.

Módosítás 303
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a fogadó tagállam nem hoz döntést (5) Ha a fogadó tagállam nem hoz döntést 
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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.

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 
ideiglenes elismerést nyert.

Or. en

Módosítás 304
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A fogadó tagállam a kérelmező felé öt 
munkanapon belül köteles elismerni a 
szakmai kártya érvényesítésére irányuló 
kérelem átvételét. 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 öt héten 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, de a képesítések e 
hallgatólagos elismerése nem jelenti a 
gyakorláshoz való jog automatikus 
elismerését.

Or. fr
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Módosítás 305
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A fogadó tagállam az IMI-rendszeren 
keresztül öt napon belül visszaigazolást 
küld a kérelmező számára a szakmai 
kártya érvényesítésére irányuló kérelem 
beérkezéséről. 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.

Or. en

Módosítás 306
Constance Le Grip

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a fogadó tagállam nem hoz döntést 
a (2) és a (3) bekezdésben előírt 
határidőkön belül, vagy a saját tagállamtól 
nem kér kiegészítő információt az európai 
szakmai kártya beérkezésétől számított egy 
hónapon belül, akkor úgy kell tekinteni, 
hogy a fogadó tagállam érvényesítette az 

(5) A fogadó tagállam öt napon belül 
visszaigazolást küld a kérelmező számára 
a szakmai kártya érvényesítésére irányuló 
kérelem beérkezéséről. Ha a fogadó 
tagállam nem hoz döntést a (2) és a (3) 
bekezdésben előírt határidőkön belül, vagy 
a saját tagállamtól nem kér kiegészítő 
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európai szakmai kártyát, és ezáltal a 
szakmai képesítés a szóban forgó 
szabályozott szakmának a fogadó 
tagállamban való gyakorlása céljából 
elismerést nyert.

információt az európai szakmai kártya 
beérkezésétől számított öt héten 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.

Or. en

Módosítás 307
Olga Sehnalová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A fogadó tagállam a kérelem 
kézhezvételétől számított öt napon belül 
megerősíti a kérelmező számára a szakmai 
kártya érvényesítését.

Or. cs

Indokolás

A fogadó tagállam illetékes hatósága köteles az elismerési folyamat során a kérelmezőt 
tájékoztatni az elismerésről történő értesítés, valamint az eljárás esetleges felfüggesztése és 
kiegészítő információk kérése esetén egyaránt.

Módosítás 308
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 d cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ha a fogadó tagállam nem hoz döntést 
a (2) és a (3) bekezdésben előírt 
határidőkön belül a saját tagállamtól az 
európai szakmai kártya beérkezését 
követően, 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.
Amennyiben a fogadó tagállam további 
információkat kér, ez a határidő 
legfeljebb négyhetes felfüggesztését 
eredményezi.

Or. de

Módosítás 309
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 
ésszerű határidőn belül, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy a fogadó tagállam 
legfeljebb két hónapos időtartamra 
érvényesítette az európai szakmai kártyát, 
és ezáltal a szakmai képesítés a szóban
forgó szabályozott szakmának a fogadó 
tagállamban való gyakorlása céljából 
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elismerést nyert.

Or. it

Módosítás 310
Franz Obermayr

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ha a fogadó tagállam nem hoz döntést 
az előírt határidőkön belül, vagy a saját 
tagállamtól nem kér kiegészítő információt 
az európai szakmai kártya beérkezésétől 
számított három 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. Az ügyvédek 
letelepedéséről szóló 98/5/EK és az 
ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadságáról 
szóló 77/249/EGK irányelv ugyanakkor 
elsőbbséget élvez e rendelkezéssel 
szemben.

Or. en

Módosítás 311
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 4d. cikk (5) bekezdésének első 
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mondata nem alkalmazandó a 
betegbiztonságot érintő szakmákra.

Or. de

Módosítás 312
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont (új)
2005/36/EK rendelet
4 d cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ha a szakma, illetve a szakmához 
vezető képesítés nem szabályozott a saját 
tagállamban, e tagállam illetékes 
hatósága – amennyiben lehetséges –
ellenőrzi, hogy a kérelmező törvényes jogi 
személy és a benyújtott dokumentumok 
valódiak és teljesek.

Or. fi

Módosítás 313
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont (új)
2005/36/EK irányelv
4 d cikk – 8 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nyomós közérdekből a 7. 
cikk (4) bekezdésének hatályán kívül eső 
szakmák gyakorlóinak átmeneti 
szolgáltatásnyújtása esetén is 
alkalmazhatják e cikk rendelkezéseit. 
Ennek az intézkedésnek indokoltnak, 
arányosnak és megkülönböztetéstől 
mentesnek kell lennie. A tagállamoknak 
valamennyi határozatról értesíteniük kell 
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a Bizottságot, amely nyilvánosságra hozza 
azokat.

Or. en

Módosítás 314
Emma McClarkin

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) Az ártatlanság vélelmének sérelme 
nélkül 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.

Or. en

Módosítás 315
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4e cikk – 1 bekezdés
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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 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 – többek között az 56a. 
cikknek megfelelően hozott 
határozatokhoz – 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.

Or. en

Módosítás 316
Mikael Gustafsson

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 

(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, a szakembert 



PE489.001v01-00 40/88 AM\916300HU.doc

HU

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.

a szakmai tevékenységének gyakorlásától 
eltiltó előzetes bírósági vagy közigazgatási 
hatósági határozaton alapuló
információkkal. Az aktualizálás kizárólag 
akkor foglalja magában információk 
törlését is, ha erre a megfelelő 
intézkedések illetékes hatóság általi 
megtétele érdekében szükség van, vagy ha 
az eltiltás már nem hatályos. Az európai 
szakmai kártya tulajdonosát és a vonatkozó 
IMI-adatállományban érdekelt illetékes 
hatóságokat értesíteni kell az érintett 
illetékes hatóságok által végzett minden 
aktualizálásról.

Or. en

Módosítás 317
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az aktualizálásnak a következőkre kell 
korlátozódnia: a) a szakembert a 
tevékenységének gyakorlásától eltiltották-
e; b) az eltiltás ideiglenes vagy végleges 
jellegű-e; c) mennyi időre vonatkozik az 
eltiltás; d) a határozatot kibocsátó 
illetékes hatóság megnevezése.

Or. en

Módosítás 318
Heide Rühle

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



AM\916300HU.doc 41/88 PE489.001v01-00

HU

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. Lásd az 
európai adatvédelmi biztos véleményét.

Módosítás 319
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az európai szakmai kártyán tárolt 
információk azokra az információkra 
korlátozódnak, amelyek szükségesek annak 
megállapításához, hogy a kártyatulajdonos 
jogosult azon szakma gyakorlására, 
amelyre vonatkozóan a kártyát 
kibocsátották; ilyen információk 
különösen: a családi név és az utónév, a 
születési hely és idő, a foglalkozás, a 
képzésről szóló igazolás (ezen irányelv 
49a. cikkének megfelelően), a szakmai 
tapasztalatról szóló igazolás, az 
alkalmazandó szabályozás, az érintett 
illetékes hatóságok, a kártya száma, a 
biztonsági elemek és egy érvényes 
személyazonosító igazolvány adatai.
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Or. de

Módosítás 320
Constance Le Grip

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az európai szakmai kártyának a(z) (esetleges) felhasználók számára releváns és szükséges 
információkat kell tartalmaznia a kártya tulajdonosáról. Ezért elengedhetetlen e tekintetben a 
pontosabb megfogalmazás.

Módosítás 321
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 e cikk – 4 bekezdés
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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 
képesítések, az alkalmazandó szabályozás, 
az érintett illetékes hatóságok, a kártya 
száma, a biztonsági elemek és egy 
érvényes személyazonosító igazolvány 
adatai.

Or. fr

Módosítás 322
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 
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.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy az 
európai szakmai kártya tulajdonosa 
bármikor kérhesse az IMI-rendszerben 
tárolt, rá vonatkozó adatállomány 
helyesbítését, törlését és zárolását, és hogy 
az európai szakmai kártya kibocsátásakor 
tájékoztassák őt erről a jogáról.

Or. en

Módosítás 323
Emma McClarkin
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 e cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 324
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 325
Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 e cikk – 7 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 326
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4f. cikk törölve

Or. en

Módosítás 327
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Részleges gyakorlásra való jogosultság törölve
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Or. en

Módosítás 328
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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;
b) az adott szakmai tevékenység objektív 
módon elkülöníthető a többi olyan 
tevékenységtől, amely a fogadó 
tagállamban része a szabályozott 
szakmának.
A b) pont alkalmazásában 
elkülöníthetőnek tekintendő az olyan 
tevékenység, amely a saját tagállamban 
önálló tevékenységként gyakorolható.

Or. en

Módosítás 329
Constance Le Grip
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4f cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A részleges gyakorlást az illetékes hatóság kizárólag eseti alapon engedélyezheti. Az egyes 
kérelmeket tehát egyenként kell megvizsgálni.

Módosítás 330
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Amennyiben a fogadó tagállam 
illetékes hatósága engedélyezi egy szakma 
részleges gyakorlását a fogadó tagállam 
területén, az alábbi feltételeknek kell 
teljesülniük:

Or. el

Indokolás

A tagállamok elsősorban, de nem kizárólag közegészségügyi vagy közbiztonsági 
megfontolásból kötelesek megvizsgálni, hogy mely foglalkozások részleges gyakorlását 
engedélyezik. 
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Módosítás 331
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 332
Mikael Gustafsson

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

törölve

Or. en
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Módosítás 333
Olga Sehnalová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szakértő képesítéssel rendelkezik 
azon szakmai tevékenység saját 
tagállamban való gyakorlására, amelynek 
részleges gyakorlása a fogadó 
tagállamban engedélyezhető.

Or. en

Indokolás

Ez egy újabb feltétel, amelynek teljesülése esetén a fogadó tagállam a részleges gyakorlást 
engedélyezi.

Módosítás 334
Barbara Weiler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szakértő a fogadó tagállamban 
szabályozott szakma gyakorlása iránti 
kérelmet nyújtott be;

Or. en

Módosítás 335
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szakértő képesítéssel rendelkezik 
azon szakmai tevékenység saját 
tagállamban való gyakorlására, amelynek 
részleges gyakorlása a fogadó 
tagállamban engedélyezhető.

Or. en

Módosítás 336
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szakember teljes képzettséggel 
rendelkezik a származása szerinti 
tagállamban annak a szakmai 
tevékenységnek a gyakorlásához, amelyre 
a fogadó tagállamban a részleges 
hozzáférés megadható;

Or. fr

Módosítás 337
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a közegészségügyi, közbiztonsági 
vonatkozású és az egészségi állapot 
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felügyeletét érintő szakmai tevékenység 
gyakorlásának részleges engedélyezése 
nem csökkenti a fogadó tagállamban 
kínált szolgáltatás minőségét az 
ugyanezen tagállamban szokásosan kínált 
szolgáltatáshoz képest.

Or. fr

Módosítás 338
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 339
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de
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Indokolás

Ez a szabály azt eredményezné, hogy a saját ország dönthetne arról, hogy a fogadó államban 
mely szakmák különíthetők el, ez azonban ellentétben áll az Európai Bíróság ítéletének 
szellemével, amelynek nem célja a teljesen új szakmák létrehozása. Nem erősítené a 
jogbiztonságot sem, és főként a fogyasztók szempontjából teremtene jelentős 
jogbizonytalanságot.

Módosítás 340
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

Ez a szabály azt eredményezné, hogy a saját ország dönthetne arról, hogy a fogadó államban 
mely szakmák különíthetők el, ez azonban ellentétben áll az Európai Bíróság ítéletének 
szellemével, amelynek nem célja a teljesen új szakmák létrehozása. Nem erősítené a 
jogbiztonságot sem, és főként a fogyasztók szempontjából teremtene jelentős 
jogbizonytalanságot.

Módosítás 341
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pont alkalmazásában 
elkülöníthetőnek tekintendő az olyan 

törölve



AM\916300HU.doc 53/88 PE489.001v01-00

HU

tevékenység, amely a saját tagállamban 
önálló tevékenységként gyakorolható.

Or. de

Módosítás 342
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 343
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A b) pont alkalmazásában a fogadó 
tagállam hatóságai elkülöníthetőnek 
tekintik az olyan tevékenységet, amely 
többek között a saját tagállamban önálló 
tevékenységként gyakorolható.

Or. en

Indokolás

A C-330/03. sz. ügyben (lásd különösen a 37. pontot) az Európai Bíróság nagytanácsa 
kiegyensúlyozottabb és kevésbé kategorikus értelmezést alkalmaz a fogadó tagállam 
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hatóságai által hozott ítéletekkel kapcsolatban.

Módosítás 344
Constance Le Grip

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A b) pont alkalmazásában elkülöníthetőnek 
tekintendő az olyan tevékenység, amely az 
adott kérelmező saját tagállamában önálló 
tevékenységként gyakorolható.

Or. en

Indokolás

A szakemberek számára kizárólag abban az esetben engedélyezhető a szakma részleges 
gyakorlása, ha az adott szakma a kérelmező saját tagállamában is létezik (a virtuális 
tevékenységek kizárása). E módosítás nem változtat a jogszabályszöveg jelentésén, csupán e 
feltételt pontosítja.

Módosítás 345
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Annak általános értékelésekor, hogy egy
tevékenység elkülöníthető-e, a fogadó 
tagállamnak figyelembe kell vennie 
többek között azt, hogy a szakmai 
tevékenység a saját tagállamban önálló 
tevékenységként gyakorolható-e.

Or. en
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Módosítás 346
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 347
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 348
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A Bíróság ítéletei értelmében az „igazságszolgáltatás megbízható működése" „nyomós 
közérdeknek" minősülhet. Mivel a közjegyzők és ügyvédek nagymértékben hozzájárulnak az 
igazságszolgáltatás megbízható működéséhez, a tagállamok számára biztosítani kell annak 
lehetőségét, hogy megtagadják a fent említett szakmák részleges gyakorlását.

Módosítás 349
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A részleges gyakorlásra való 
jogosultság megtagadható, ha a 
megtagadást nyomós közérdek indokolja, 
általa elérhető a kívánt célkitűzés, és az 
intézkedés nem lép túl azon, ami feltétlenül 
szükséges. A részleges gyakorlásra való 
jogosultság nem vonatkozik a 24., 25., 34., 
35. és 44. cikkben szabályozott 
egészségügyi szakmákban dolgozókra, 
köztük a 10b. cikk szerinti esetekre.
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Or. de

Módosítás 350
Ildikó Gáll-Pelcz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A részleges gyakorlásra való 
jogosultság elvének alkalmazását a 
tagállamok bizonyos szakmák esetében 
megtagadhatják, ha a megtagadást nyomós 
közérdek – például egészségvédelmi és 
közbiztonsági megfontolás – indokolja, 
általa elérhető a kívánt célkitűzés, és az 
intézkedés nem lép túl azon, ami feltétlenül 
szükséges.

Or. en

Módosítás 351
Andreas Schwab

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 kívánt célkitűzés, és az 
intézkedés nem lép túl azon, ami feltétlenül 
szükséges.

(2) A részleges gyakorlásra való 
jogosultság elvének alkalmazását a 
tagállamok bizonyos szakmák esetében 
engedélyezhetik, hacsak a megtagadást 
nyomós közérdek nem indokolja, általa 
elérhető a kívánt célkitűzés, és az 
intézkedés nem lép túl azon, ami feltétlenül 
szükséges.

Or. de
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Indokolás

A fogadó tagállamban elsődleges a jogbiztonság. Az Unió-szerte tapasztalható és a következő 
években minden bizonnyal tovább súlyosbodó szakemberhiány miatt a tagállamokat és a 
szakmai szervezeteket ugyanakkor arra ösztönzik, hogy dolgozzanak ki koncepciókat arra 
vonatkozóan, hogy miképpen lehet javítani és egyszerűsíteni a részleges gyakorlásra való 
jogosultság engedélyezését.

Módosítás 352
Cristian Silviu Buşoi

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 kívánt célkitűzés, és az 
intézkedés nem lép túl azon, ami feltétlenül 
szükséges.

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

Or. en

Indokolás

A betegek biztonságának megóvása érdekében az egészségügyi szakemberek esetében nem 
engedélyezhető a részleges gyakorlás.

Módosítás 353
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A részleges gyakorlásra való 
jogosultság megtagadható, ha a 
megtagadást nyomós közérdek – például 
közegészségügyi vagy biztonsági
megfontolás –, vagy – adott esetben – az 
érintett tagállam kulturális és környezeti 
öröksége ismeretének szükségessége
indokolja.

Or. it

Indokolás

A részleges gyakorlásra való jogosultság nem egyeztethető össze olyan foglalkozásokkal, 
amelyek megfelelő módon történő gyakorlásához és a fogyasztói igények kielégítéséhez 
szükség van az adott tagállam kulturális és környezeti örökségének az ismeretére.

Módosítás 354
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 355
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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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 kívánt célkitűzés, és az 
intézkedés nem lép túl azon, ami feltétlenül 
szükséges.

(2) 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. en

Módosítás 356
Emma McClarkin

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 kívánt célkitűzés, és az 
intézkedés nem lép túl azon, ami feltétlenül 
szükséges.

(2) A részleges gyakorlásra való 
jogosultságot a tagállam megtagadhatja, 
ha a megtagadást nyomós közérdek 
indokolja, ha általa elérhető a kívánt 
célkitűzés, és az intézkedés nem lép túl 
azon, ami feltétlenül szükséges.

Or. en

Módosítás 357
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 2 f bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 358
Constance Le Grip

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A részleges gyakorlásra való 
jogosultság megtagadható, ha a 
megtagadást a 3. cikk (1) bekezdésének n) 
(új) pontjában foglalt 
fogalommeghatározásnak megfelelő
nyomós közérdek indokolja, általa elérhető 
a kívánt célkitűzés, és az intézkedés nem 
lép túl azon, ami feltétlenül szükséges.

Or. en

Indokolás

A „nyomós közérdek” fogalma egy olyan ismert elv, amelybe a közegészségügyön túl egyéb 
megfontolások széles köre is beletartozik. A preambulumbekezdések kiegészültek a nyomós 
közérdek fogalmának részletes magyarázatával. Az Európai Parlament egy 2011. novemberi 
állásfoglalásában megfogalmazott kérésének megfelelően ez a rendelkezés képezi ezért a 
tagállamok számára annak jogalapját, hogy közegészségügyi megfontolások miatt 
megtagadják egy szakma részleges gyakorlását.
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Módosítás 359
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A részleges gyakorlásra való 
jogosultság megtagadható a feltétel nélküli 
elismerés rendszerében érintett – az V. 
mellékletben felsorolt – egészségügyi 
szakemberek esetében. A részleges 
gyakorlásra való jogosultság ezenfelül 
akkor is megtagadható, ha ezt a 
közérdekkel összefüggő nyomós érv 
indokolja. Ezen intézkedéseknek 
indokoltaknak és arányosaknak kell 
lenniük.

Or. en

Módosítás 360
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A 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
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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 361
Phil Prendergast

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 362
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 2 f 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 tagállamok bizonyos szakmák 
esetében megtagadhatják a részleges 
gyakorlásra való jogosultság elvének 
alkalmazását, amennyiben bizonyítani 
tudják, hogy azt nyomós közérdek 
indokolja, valamint az általa elérhető a 
kívánt célkitűzés, és az intézkedés nem lép 
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túl azon, ami feltétlenül szükséges.
Mindazonáltal az ilyen intézkedések nem 
akadályozhatják az illetékes hatóságot 
abban, hogy egy szakma részleges 
gyakorlását eseti alapon engedélyezhesse 
bizonyos meghatározott egyedi esetekben.

Or. fr

Módosítás 363
Pablo Arias Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A részleges gyakorlásra való 
jogosultság megtagadható, ha a 
megtagadást nyomós közérdek – például 
közegészségügyi megfontolás – indokolja, 
általa elérhető a kívánt célkitűzés, és az 
intézkedés nem lép túl azon, ami feltétlenül 
szükséges. A megtagadást a szakmai 
képesítés részleges elismerését kérelmező 
személy származási államával folytatott 
előzetes konzultációt követően az illetékes 
hatóságnak kellően indokolnia kell.

Or. es

Módosítás 364
Constance Le Grip

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottságot előzetesen értesíteni 
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kell minden olyan megtagadást tartalmazó 
határozatról, amelyet e cikk (2) bekezdése 
alapján hoznak.

Or. en

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy a Bizottságot tájékoztassák a részleges gyakorlásra való 
jogosultságot megtagadó határozatokról és azok indokolásáról annak érdekében, hogy a 
Bizottság biztosíthassa e rendelkezés teljes körű végrehajtását.

Módosítás 365
Constance Le Grip, Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A részleges gyakorlás nem 
engedélyezhető a III. cím III. és IIIa. 
fejezetei szerinti elismerés rendszerében 
érintett szakmákban.

Or. en

Indokolás

Professions which benefit from automatic recognition on the basis of coordination of 
minimum training conditions (doctors, nurses, midwives, pharmacists, dental practitioners, 
veterinary surgeons, etc.) or common training principles should not be open to partial access. 
Indeed, one of the reasoning behind partial access is to answer to the lack of transparency on 
the scope of and the justifications for about 800 categories of regulated profession in the 
Union. However, a profession which benefit at the EU level of an automatic recognition is by 
definition not a profession which could be regarded as overregulated.

Módosítás 366
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 367
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A fogadó tagállamban történő 
átmeneti szolgáltatásnyújtásra irányuló, 
közegészségügyi és közbiztonsági 
vonatkozású tevékenységekkel kapcsolatos 
kérelmeket a II. címmel összhangban kell 
elbírálni.

törölve

Or. en

Módosítás 368
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A fogadó tagállamban történő 
átmeneti szolgáltatásnyújtásra irányuló, 

törölve
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közegészségügyi és közbiztonsági 
vonatkozású tevékenységekkel kapcsolatos 
kérelmeket a II. címmel összhangban kell 
elbírálni.

Or. en

Módosítás 369
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv4f cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A fogadó tagállamban történő átmeneti 
szolgáltatásnyújtásra irányuló, 
közegészségügyi és közbiztonsági 
vonatkozású tevékenységekkel kapcsolatos 
kérelmeket a II. címmel összhangban kell 
elbírálni.

(4) A fogadó tagállamban történő átmeneti 
szolgáltatásnyújtásra irányuló, 
közegészségügyi és közbiztonsági 
vonatkozású tevékenységekkel vagy az 
igazságszolgáltatás megbízható 
működésével kapcsolatos kérelmeket a II. 
címmel összhangban kell elbírálni.

Or. en

Módosítás 370
Constance Le Grip

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) E cikk (3) és (4) bekezdésének 
alkalmazásában a kérelmező nem 
nyújthat be a részleges gyakorlásra való 
jogosultság iránti közvetlen kérelmet; a 
részleges gyakorlás engedélyezésére 
kizárólag a képesítések teljes 
elismerésének elutasítása esetén kerülhet 
sor.



PE489.001v01-00 68/88 AM\916300HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok csak végső megoldásként folyamodhatnak a részleges gyakorlás 
engedélyezéséhez. Ez azt jelenti, hogy nincs lehetőség egy szakma részleges gyakorlásának 
közvetlen kérelmezésére.

Módosítás 371
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 7. cikk (4) bekezdésétől és az 52. 
cikk (1) bekezdésétől eltérve, részleges 
gyakorlásra való jogosultság esetén a 
szakmai tevékenységet a saját 
tagállamban használatos szakmai címmel 
kell gyakorolni.

törölve

Or. en

Módosítás 372
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A szakmai gyakorlatok nem 
tekinthetők egy szakma részleges 
gyakorlásának, ezért e cikk rendelkezései 
nem alkalmazandók a szakmai 
gyakorlatokra.

Or. en
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Módosítás 373
Barbara Weiler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 374
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 375
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 376
Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szakma vagy a szakmára felkészítő 
képzés szabályozott;

a) a szakma vagy a szakmára felkészítő 
képzés a fogadó tagállam által
szabályozott;

Or. sv

Indokolás

Világosabbá teszi a célt.
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Módosítás 377
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 378
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 379
Barbara Weiler
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – b b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a szolgáltatásnyújtó elkíséri a 
szolgáltatás igénybevevőjét, feltéve, hogy a 
szolgáltatás igénybevevőjének szokásos 
tartózkodási helye a szolgáltatásnyújtó 
letelepedés szerinti tagállama területén van, 
a szolgáltatást sem közvetlenül, sem 
közvetetten nem a szolgáltatásnyújtás 
szerinti államban élő igénybe vevőknek 
szánják és az adott szakma nem szerepel a 
7. cikk (4) bekezdésében említett 
jegyzékben.

Or. de

Módosítás 380
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a szolgáltatásnyújtó elkíséri a 
szolgáltatás igénybevevőjét, feltéve, hogy a
szolgáltató szolgáltatását a fogadó 
tagállam területén kizárólag a szolgáltatás 
adott igénybe vevője számára nyújtja, és 
az adott szakma nem szerepel a 7. cikk (4) 
bekezdésében említett jegyzékben.

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslatban előirányzott kivételnek nem szabad korlátozódnia arra az esetre, ha a 
szolgáltatás igénybe vevőjének szokásos tartózkodási helye megegyezik a szolgáltatásnyújtó 
letelepedés szerinti tagállamával. Ugyanis különösen a határ menti területeken keveredhetnek 
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egymással a különböző turistacsoportok, illetve egy utazásszervező gyakorlati okokból olyan 
idegenvezetőt is alkalmazhat, akinek lakóhelye nem ugyanabban a tagállamban van, mint az 
turistacsoport tagjainak.

Módosítás 381
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) amennyiben a szolgáltatást sem 
közvetlenül, sem közvetetten nem a 
szolgáltatásnyújtás szerinti államban élő 
igénybe vevőknek szánják, és az adott 
szakma nem szerepel a 7. cikk (4) 
bekezdésében említett jegyzékben

Or. de

Módosítás 382
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it
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Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás nem alkalmazható az idegenvezetői tevékenységre, mivel 
semmilyen módon sem biztosítható, hogy kizárólag a szolgáltatásnyújtó letelepedés szerinti
államának lakosai vannak jelen.

Módosítás 383
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont (új)
2005/36/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindazonáltal a tagállamoknak 
lehetőségük van arra, hogy fenntartsák 
bizonyos egészségügyi vagy biztonsági 
vonatkozású szakmák esetében a 
gyakorlásra vonatkozó követelményt, 
amennyiben e rendelkezéseket nyomós 
közérdekkel tudják indokolni. A 
tagállamok közlik a Bizottsággal 
legkésőbb (az irányelv hatályba lépésének 
napja beillesztendő) –n és azt követően 
kétévente az érintett szakmák listáját. 

Or. fr

Módosítás 384
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a a pont (új)
2005/36/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 2 pont – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (2) bekezdés második albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:
A szolgáltatásnyújtás átmeneti és alkalmi 
jellegét – különösen a szolgáltatás 
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időtartama, gyakorisága, rendszeressége 
és folytonossága alapján – esetenként kell 
megállapítani. A szolgáltató által a fogadó 
tagállamban éves szinten végzett átmeneti 
és alkalmi jellegű tevékenység nem 
haladhatja meg a fogadó tagállam 
szakemberei által végzett átlagos éves 
tevékenység több mint negyedét.

Or. it

Indokolás

Hivatkozni kell az átmeneti és alkalmi jellegű szolgáltatásnyújtás helye szerinti fogadó 
tagállam szakemberei által végzett átlagos éves tevékenységhez viszonyított százalékos 
értékre.

Módosítás 385
Sandra Kalniete

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 386
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A közjegyzők esetében a 
szolgáltatásnyújtás nem terjedhet ki sem 
közokirat kiállítására, sem egyéb 
hitelesítési tevékenységre vagy más 
igazságszolgáltatási feladatokra.

Or. en

Indokolás

Egy tagállam hivatali bélyegzője kizárólag az adott tagállam területén használható, és 
felhasználása nem terjeszthető ki a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján. Tekintettel arra, 
hogy a közokiratok kiállításának és kölcsönös elismerésének a kérdését az EUMSZ 81. cikke 
alapján kell szabályozni, a Bíróság ítéletei a közjegyzőkkel kapcsolatos korlátozásokra is 
alkalmazandók. Az „egyéb hitelesítési tevékenységek” magukban foglalják a tagállamok 
igazságügyi hatóságai nevében végzett hitelesítési tevékenységeket és igazságszolgáltatási 
feladatokat.

Módosítás 387
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Módosítás 388
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az első alkalommal történő 
szolgáltatásnyújtás esetében, ha olyan, 
közérdekkel összefüggő nyomós érv által 
jellemzett szabályozott szakmáról van szó, 
amelyre nem vonatkozik a III. cím III. 
fejezete szerinti feltétel nélküli elismerés, 
a fogadó tagállam illetékes hatósága az 
első szolgáltatásnyújtás előtt ellenőrizheti 
a szolgáltató szakmai képesítéseit. Ez az 
előzetes ellenőrzés csak akkor lehetséges, 
ha annak célja az, hogy megakadályozza a 
szolgáltatás igénybe vevője, a szolgáltató 
vagy általában a lakosság egészségének, 
illetve biztonságának a szolgáltató 
szakmai képesítésének hiánya miatti 
súlyos károsodását, illetve sérelmét, és ha 
az ellenőrzés nem lépi túl a céljának 
eléréséhez szükséges mértéket.

Or. en

Módosítás 389
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ágazatban, valamint a gyermekekkel és a 
fiatalokkal való napi munkával járó 
szakmák esetében, amennyiben a saját 
tagállam megköveteli, igazolás arról, hogy 
az érintettet a szakma gyakorlásától sem 
ideiglenesen, sem véglegesen nem tiltották 
el, és vele szemben büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítélet nem 
született.

Or. en

Módosítás 390
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) olyan szakmák esetében, amelyek 
gyakorlása kihatással lehet a betegek 
biztonságára, a 21. cikk (1) bekezdésében 
említett, képesítés megszerzését tanúsító 
okiratok, valamint a 23., a 26., a 27., a 30., 
a 33., a 33a., a 37., a 39. és a 43. cikk 
szerinti szerzett jogokról szóló 
bizonyítványok esetében a fogadó tagállam 
hivatalos nyelvének vagy hivatalos nyelvei 
egyikének ismeretéről szóló igazolás.

Or. en

Módosítás 391
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 2 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 392
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 393
Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sv

Indokolás

Jobban megfelel a Bizottság magyarázó megjegyzéseinek.

Módosítás 394
Emilie Turunen

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



AM\916300HU.doc 81/88 PE489.001v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 395
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első alkalommal történő
szolgáltatásnyújtás esetében, ha olyan, 
közegészségügyi vagy közbiztonsági 
vonatkozású szabályozott szakmáról van 
szó, amelyre nem vonatkozik a III. cím II. 
vagy III. fejezete szerinti feltétel nélküli 
elismerés, a fogadó tagállam illetékes 
hatósága az első szolgáltatásnyújtás előtt 
ellenőrizheti a szolgáltatásnyújtó szakmai 
képesítéseit. Ez az előzetes ellenőrzés csak 
akkor lehetséges, ha annak célja az, hogy 

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

Or. en

Módosítás 396
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 397
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 398
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 399
Emma McClarkin
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi szakemberek esetében az alkalmazkodási időszak és az alkalmassági vizsga 
lehetőségét egyaránt biztosítani kell. Ezzel jobban biztosítható a hiányzó készségek gyakorlati 
képzés útján történő megszerzése.

Módosítás 400
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 401
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 402
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Egy tagállam nem csak a közegészségügyet és közbiztonságot veszélyeztető eltérések esetén 
kérheti egy adott foglalkozás gyakorlásához szükséges szaktudás és készségek meglétének a 
bizonyítását. Meg lehet követelni a fogadó tagállam kulturális és környezeti örökségével 
kapcsolatos ismeretek meglétének bizonyítását, amennyiben ez szükségszerűnek bizonyul egy 
adott foglalkozás gyakorlásához.

Módosítás 403
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria



AM\916300HU.doc 87/88 PE489.001v01-00

HU

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 404
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha lényeges eltérés van a 
szolgáltatásnyújtó szakmai képesítése és a 
fogadó tagállamban megkövetelt képzés 
között, és ez az eltérés olyan mértékű, hogy 
az veszélyt jelent a közegészségre vagy a 
közbiztonságra, és a szolgáltatásnyújtó azt 
szakmai tapasztalattal vagy egész életen át 

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

szakmai tapasztalattal vagy egész életen át 
tartó tanulással nem tudja ellensúlyozni, 
akkor a fogadó tagállamnak lehetőséget 
kell adnia a szolgáltatásnyújtónak arra, 
hogy – különösen alkalmassági vizsga 
letételével – bizonyítsa, hogy megszerezte 
a hiányzó ismereteket vagy szaktudást. A 
szolgáltatás nyújtását a harmadik 
albekezdéssel összhangban hozott 
határozat keltétől számított egy hónapon 
belül minden esetben lehetővé kell tenni.

Or. el

Indokolás

Annak tisztázása, hogy a szakmai kártya elismerése alternatív jellegű.

Módosítás 405
Heide Rühle

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. de


