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Módosítás 406
Emilie Turunen

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. en

Módosítás 407
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 408
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. Ezen irányelv hatálybalépése után két 
évvel a Bizottságnak jogszabályra kell 
javaslatot tennie, amely a 11. cikkben 
előírt öt szintnek az európai képesítési 
keretrendszer szerinti nyolc szinthez 
történő hozzáigazítását, valamint az 
európai kreditátviteli rendszernek a 
közösségi joganyagba történő beépítését 
írja elő.

Or. en

Módosítás 409
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 24., 25., 34., 35. és 44. cikkben 
szabályozott gyógyító foglalkozásokra a 
13. cikk nem alkalmazandó.
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Or. de

Módosítás 410
Anja Weisgerber, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Birgit Collin-
Langen, Wim van de Camp, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A c) pont ii. alpontja helyébe a 
következő lép:

törölve

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

Or. de

Indokolás

A 2005/36/EK irányelv 11. cikke c) pontjának ii. alpontja hivatkozik a II. mellékletre, 
amelyben kiváló minőségű szakmai képzéseket egyéves tanulmányt magukban foglaló 
felsőoktatási képzésekkel emelnek azonos szintre. A II. melléklet törlése azzal a 
következménnyel járna, hogy a fogadó tagállam hatóságainak egyedileg kellene eldönteniük, 
hogy egy adott szakmai képesítés a 11. cikk c) pontja ii. alpontjának hatálya alá tartozik-e.

Módosítás 411
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
11 cikk – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. vagy, szabályozott szakma esetében, az 
i. alpont szerinti képzési szinttel azonos
szintű, a II. mellékletben szereplő speciális 
rendszerű képzés, amely hasonló szakmai 
színvonalat biztosít, és a hallgatót
feladatkörök és funkciók hasonló szintjére
készíti fel. A Bizottság felhatalmazást kap 
a II. mellékletben foglalt jegyzék 58a. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus általi kiigazítására azon képzések 
figyelembevétele érdekében, amelyek 
eleget tesznek az (1) bekezdés c) 
pontjának ii. alpontja szerinti 
feltételeknek.

Or. de

Indokolás

A 2005/36/EK irányelv 11. cikk c) pontjának ii. alpontja hivatkozik a II. mellékletre, amelyben 
egészségügyi szakmák, például a fizioterapeuta/gyógytornász és a logopédus is szerepel. A 11. 
cikk c) pontja ii. alpontjának eredeti szövegezését meg kell tartani. Emellett a II. mellékletben 
foglalt jegyzék kiigazításának lehetőségét fenn kell tartani.

Módosítás 412
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan oklevél, amely középfokú 
végzettségre épülő, legalább három-, de 
legfeljebb négyéves képzésnek vagy azzal 
egyenértékű időtartamú részidős 
képzésnek, illetőleg – ha a saját 

d) olyan oklevél, amely középfokú 
végzettségre épülő, legalább három-, de 
legfeljebb négyéves képzésnek vagy azzal 
egyenértékű időtartamú részidős képzésnek
a sikeres elvégzését igazolja, amely – ha a 
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tagállamban alkalmazandó – az európai 
kreditátviteli és -gyűjtési rendszer 
(European Credit Transfer and 
Accumulation System, ECTS) ezzel 
egyenértékű számú kreditjének egyetemen, 
vagy felsőoktatási intézményben, vagy 
más, azzal egyenértékű szintű egyéb 
intézményben történő sikeres elvégzését, 
illetve megszerzését, valamint az e 
középfokú végzettségre épülő képzés 
mellett adott esetben megkövetelt szakmai 
képzés sikeres elvégzését igazolja;

saját tagállamban alkalmazandó – megfelel
az európai kreditátviteli és -gyűjtési 
rendszer (European Credit Transfer and 
Accumulation System, ECTS) ezzel 
egyenértékű számú kreditjének egyetemen, 
vagy felsőoktatási intézményben, vagy 
más, azzal egyenértékű szintű egyéb 
intézményben, valamint az e középfokú 
végzettségre épülő képzés mellett adott 
esetben megkövetelt szakmai képzésnek;

Or. el

Indokolás

A tanulmányok ECTS-ben való kifejezésének lehetőségét nem vagylagosan, hanem az 
egyértelműen megadott tanulmányi időtartam kiegészítéseként kell rögzíteni.

Módosítás 413
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) olyan oklevél, amely igazolja, hogy 
tulajdonosa négy évnél hosszabb, vagy 
annak megfelelő időtartamú részidős 
felsőfokú képzést, illetőleg – ha a saját 
tagállamban alkalmazandó – az európai 
kreditátviteli és -gyűjtési rendszer 
(European Credit Transfer and 
Accumulation System, ECTS) ezzel 
egyenértékű számú kreditjét valamely 
egyetemen vagy más felsőoktatási 
intézményben vagy azonos szintű más 
intézményben sikeresen elvégzett, illetve 
megszerzett, és adott esetben azt, hogy a 
felsőfokú képzés mellett előírt szakmai 
gyakorlatot sikeresen elvégezte.

e) olyan oklevél, amely igazolja, hogy 
tulajdonosa legalább négy éves, vagy 
annak megfelelő időtartamú részidős 
felsőfokú képzést, illetőleg – ha a saját 
tagállamban alkalmazandó – az európai 
kreditátviteli és -gyűjtési rendszer 
(European Credit Transfer and 
Accumulation System, ECTS) ezzel 
egyenértékű számú kreditjét valamely 
egyetemen vagy más felsőoktatási 
intézményben vagy azonos szintű más 
intézményben sikeresen elvégzett, illetve 
megszerzett, és adott esetben azt, hogy a 
felsőfokú képzés mellett előírt szakmai 
gyakorlatot sikeresen elvégezte.
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Or. en

Módosítás 414
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) olyan oklevél, amely igazolja, hogy 
tulajdonosa négy évnél hosszabb, vagy 
annak megfelelő időtartamú részidős 
felsőfokú képzést, illetőleg – ha a saját 
tagállamban alkalmazandó – az európai 
kreditátviteli és -gyűjtési rendszer 
(European Credit Transfer and 
Accumulation System, ECTS) ezzel 
egyenértékű számú kreditjét valamely 
egyetemen vagy más felsőoktatási 
intézményben vagy azonos szintű más 
intézményben sikeresen elvégzett, illetve 
megszerzett, és adott esetben azt, hogy a 
felsőfokú képzés mellett előírt szakmai 
gyakorlatot sikeresen elvégezte.

e) olyan oklevél, amely igazolja, hogy 
tulajdonosa négy évnél hosszabb, vagy 
annak megfelelő időtartamú részidős 
felsőfokú képzést sikeresen elvégzett, 
amely – ha a saját tagállamban 
alkalmazandó – megfelel az európai 
kreditátviteli és -gyűjtési rendszer 
(European Credit Transfer and 
Accumulation System, ECTS) ezzel 
egyenértékű számú kreditjének valamely 
egyetemen vagy más felsőoktatási 
intézményben vagy azonos szintű más 
intézményben, és adott esetben azt, hogy a 
felsőfokú képzés mellett előírt szakmai 
gyakorlatnak.

Or. el

Indokolás

A tanulmányok ECTS-ben való kifejezésének lehetőségét nem vagylagosan, hanem az 
egyértelműen megadott tanulmányi időtartam kiegészítéseként kell rögzíteni.

Módosítás 415
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – d pont
2005/36/EK irányelv
11 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A második bekezdést el kell hagyni. törölve

Or. de

Indokolás

A 11. cikk c) pontjára vonatkozó módosításból következik.

Módosítás 416
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Indokolás

A 11. cikk c) pontjára vonatkozó módosításból következik.

Módosítás 417
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2005/36/EK irányelv
13 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakma (1) bekezdés szerinti 
gyakorlásának megkezdését és gyakorlását 
az olyan kérelmező számára is 
engedélyezni kell, aki olyan, a 11. cikk 
szerinti képzettségi tanúsítvánnyal vagy 
előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirattal rendelkezik, amelyet egy, az adott 
szakmát nem szabályozó másik tagállam 
bocsátott ki.

A szakma (1) bekezdés szerinti 
gyakorlásának megkezdését és gyakorlását 
az olyan kérelmező számára is 
engedélyezni kell, aki az ugyanazon 
bekezdésben említett szakmát a megelőző 
tíz év folyamán két éven keresztül teljes 
munkaidőben gyakorolta egy, az adott 
szakmát nem szabályozó másik 
tagállamban, feltéve, hogy egy vagy több
képzettségi tanúsítvánnyal vagy előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okirattal 
rendelkezik.

Or. de

Módosítás 418
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szakma (1) bekezdés szerinti 
gyakorlásának megkezdését és gyakorlását 
az olyan kérelmező számára is 
engedélyezni kell, aki olyan, a 11. cikk 
szerinti képzettségi tanúsítvánnyal vagy 
előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirattal rendelkezik, amelyet egy, az adott 
szakmát nem szabályozó másik tagállam 
bocsátott ki.

(2) A szakma (1) bekezdés szerinti 
gyakorlásának megkezdését és gyakorlását 
az olyan kérelmező számára is 
engedélyezni kell, amennyiben a 
kérelmező ezt a szakmát az elmúlt 
évtizedben két éven át teljes munkaidőben 
gyakorolta egy, az adott szakmát nem 
szabályozó másik tagállamban, feltéve, 
hogy egy vagy több képzettségi 
tanúsítvánnyal vagy előírt képesítés 
megszerzését tanúsító okirattal
rendelkezett.

Or. el

Indokolás

Az egy rendelkezés visszaállítása, mivel a szakma kétéves gyakorlására vonatkozó feltétel 
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eltörlése a származási országban nem szabályozott szakmák esetében ahhoz vezet, hogy 
csupán az előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratot ismerik el, a szakmai képesítést nem.

Módosítás 419
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 420
Barbara Weiler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 421
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A 11. cikk c) pontjának ii. alpontja a szóban forgó irányelv II. mellékletére hivatkozik, 
amelyben kiváló minőségű szakmai képzések szerepelnek. A 11. cikk teljes c) pontjának 
bevonásával ezeket a szakmai képzéseket a felsőoktatási képzésekkel egy szintre emelik.
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Módosítás 422
Ewald Stadler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A nemzeti képesítési szinteket, különösen a szabadfoglalkozások esetében (orvosok, 
gyógyszerészek, könyvvizsgálók, közjegyzők, ügyvédek, építészek és mérnöktanácsadók, 
szabadalmi ügyvivők, állatorvosok és fogorvosok) meg kell őrizni, tekintettel az élet alapvető 
területein – mint például az egészség, a jog és az épített környezet területén – általuk nyújtott 
nélkülözhetetlen, nagy képzettséget igénylő szolgáltatásokra.

Módosítás 423
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve a 
fogadó tagállam illetékes hatósága a 
képzettségi tanúsítványok tulajdonosaitól 
megtagadhatja a szakma gyakorlásának 
megkezdését és a szakma gyakorlását 

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

megkezdését és a szakma gyakorlását 
abban az esetben, ha a szakmának a 
tagállam területén történő gyakorlásához 
szükséges nemzeti képesítés a 11. cikk d) 
vagy e) pontja alá tartozik.

Or. de

Módosítás 424
Barbara Weiler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 425
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve a 
fogadó tagállam illetékes hatósága a 

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

cikk a) pontja szerinti képzettségi 
tanúsítványok tulajdonosaitól 
megtagadhatja a szakma gyakorlásának 
megkezdését és a szakma gyakorlását 
abban az esetben, ha a szakmának a 
tagállam területén történő gyakorlásához 
szükséges nemzeti képesítés a 11. cikk c),
d) vagy e) pontja alá tartozik.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt szabályozás értelmében lehetővé válik az 1-es szintről a 3-as szintre 
való fellépés. Emellett a tagállamok a Bizottság által javasolt szabályozás szerint 
megtagadhatják a 3-asról a 4-es szintre való fellépést. Ez a kiváló minőségű szakmai képzések 
tekintetében a mobilitás korlátozásához vezethet, mivel ezeket tagállamonként 
különbözőképpen, a 3-as vagy a 4-es szintbe sorolták be.

Módosítás 426
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Indokolás

Az Európai Bíróság említett ítélkezési gyakorlatából nem következik szükségszerűen az 
úgynevezett hároméves záradék törlése. Az Európai Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatában 
nem fejezte ki kétségeit a szabályozás jogszerűségével kapcsolatban, hanem sokkal inkább 
arra utalt, hogy a gyógyszertárak megszervezésére vonatkozó alapvető döntések 
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meghozatalára saját hatáskörben a tagállamok jogosultak.

Módosítás 427
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

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

Or. de

Módosítás 428
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 
második albekezdésben említett eltérés 
nem helyénvaló, vagy nincs összhangban 
az uniós joggal, az összes szükséges 
információ megszerzését követő hat
hónapon belül végrehajtási határozatot 
fogad el, melyben felkéri az adott 
tagállamot arra, hogy tartózkodjon a 

Ha a Bizottság az összes szükséges 
információ átvételét követően úgy ítéli 
meg, hogy a második albekezdésben 
említett eltérés nem helyénvaló, vagy nincs 
összhangban a közösségi joggal, három
hónapon belül felszólítja az adott
tagállamot arra, hogy tartózkodjon a 
tervezett intézkedés megtételétől. 
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tervezett intézkedés megtételétől. 
Amennyiben a Bizottság a fenti határidőn 
belül nem ad választ, az eltérést alkalmazni 
lehet.

Amennyiben a Bizottság a fenti határidő
lejártával nem ad választ, az eltérést 
alkalmazni lehet.

Or. el

Indokolás

Abban az esetben, ha a megfelelően megindokolt mentesítés elengedhetetlen, a tagállamoknak 
központi szerepet kell játszaniuk.

Módosítás 429
Sandra Kalniete

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 430
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 431
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
14 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A fogadó tagállam az alkalmassági 
vizsgára bocsátás előtt megkövetelheti a 
kérelmezőtől egy legfeljebb hat hónapos 
alkalmazkodási időszak eltöltését.

Or. en

Indokolás

Member States should be allowed to impose an additional compensation measure before 
admitting applicants to the aptitude test. A short adaptation period of a limited duration 
before admission to the aptitude test serves to assure that he/she is able to correctly propose 
and fulfil the wide range of services in the host Member State which is regularly linked with 
judicial functions of the Member State.Civil law notaries have an obligation to contract 
(Kontrahierungszwang) and to proceed. This is important in the framework of authentic 
instruments and when notaries carry out judicial functions on behalf of the national courts 
(Gerichtskommissär in Austria and similar activities in Hungary, the Czech Republic, 
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Slovakia). A civil law notary wishing to establish in another Member State cannot select 
notarial activities in this host Member State, but has to act and therefore have practical and 
theoretical knowledge in the whole services range of the notaries profession of the host 
Member State. He/she cannot refuse carrying out certain functions. This is a particularity that 
distinguishes notaries from other professions such as lawyers. The solution is to allow 
Member States to impose an additional compensation measure before admission to the 
aptitude test: a practical adaptation period (stage). This short adaptation period of a limited 
duration before admission of the applicant to the aptitude test can assure that he/she is able 
to correctly propose the wide range of services in the host Member State. It is in the interest 
of citizens and entreprises that notaries establishing in the host Member State are able to 
fulfil this obligation to contract.

Módosítás 432
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – d pont
2005/36/EK irányelv
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (5) bekezdés alkalmazásában 
a „lényegesen eltérő tantárgyak” olyan 
tantárgyakat jelentenek, amelyek ismerete 
a szakma gyakorlásához feltétlenül 
szükséges, és amelyek tekintetében a 
migráns által végzett képzés jelentős 
eltéréseket mutat a fogadó tagállamban 
megkövetelt képzéstől a tartalom 
vonatkozásában.

(4) Az (1) és (5) bekezdés alkalmazásában 
a „lényegesen eltérő tantárgyak” olyan 
tantárgyakat jelentenek, amelyek ismerete 
és az ezekkel kapcsolatos kompetencia a 
szakma gyakorlásához feltétlenül
szükséges, és amelyek tekintetében a 
migráns által végzett képzés jelentős 
eltéréseket mutat a fogadó tagállamban 
megkövetelt képzéstől a tartalom 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 433
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – d pont
2005/36/EK irányelv
14 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (5) bekezdés alkalmazásában 
a „lényegesen eltérő tantárgyak” olyan 
tantárgyakat jelentenek, amelyek ismerete 
a szakma gyakorlásához feltétlenül 
szükséges, és amelyek tekintetében a 
migráns által végzett képzés jelentős 
eltéréseket mutat a fogadó tagállamban 
megkövetelt képzéstől a tartalom 
vonatkozásában.

(4) Az (1) és (5) bekezdés alkalmazásában 
a „lényegesen eltérő tantárgyak” olyan 
tantárgyakat jelentenek, amelyek ismerete 
a szakma gyakorlásához feltétlenül 
szükséges, és amelyek tekintetében a 
migráns által végzett képzés jelentős 
eltéréseket mutat a fogadó tagállamban 
megkövetelt képzéstől az időtartam vagy a 
tartalom vonatkozásában.

Or. fr

Módosítás 434
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – d pont
2005/36/EK irányelv
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásánál kellő 
tekintettel kell lenni az arányosság elvére. 
Különösen, ha a fogadó tagállam 
alkalmazkodási időszak letöltését vagy 
alkalmassági vizsga letételét kívánja 
megkövetelni a kérelmezőtől, előbb meg 
kell győződnie arról, hogy a kérelmező 
által bármely tagállambeli vagy harmadik 
országbeli szakmai tapasztalata során, 
valamint az egész életen át tartó tanulás 
útján szerzett ismeretek, képességek és 
készségek olyan jellegűek-e, hogy 
tartalmilag teljesen vagy részben lefedik a 
(4) bekezdésben említett, lényegesen eltérő 
tantárgyakat.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásánál kellő 
tekintettel kell lenni az arányosság elvére. 
Különösen, ha a fogadó tagállam 
alkalmazkodási időszak letöltését vagy 
alkalmassági vizsga letételét kívánja 
megkövetelni a kérelmezőtől, előbb meg 
kell győződnie arról, hogy a kérelmező 
által bármely tagállambeli vagy harmadik 
országbeli szakmai tapasztalata során 
szerzett szakmai ismeretek, képességek és 
készségek olyan jellegűek-e, hogy 
tartalmilag teljesen vagy részben lefedik a 
(4) bekezdésben említett, lényegesen eltérő 
tantárgyakat.

Or. de
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Módosítás 435
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – e pont
2005/36/EK irányelv
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a lényeges eltérés kifejtése a tantárgy 
tartalmát illetően;

c) a lényeges eltérés kifejtése a tantárgy 
tartalmát illetően, valamint arra 
vonatkozóan, hogy ezen eltérés milyen 
módon befolyásolja a szakembert abban, 
hogy szakmáját kielégítő módon 
gyakorolja a fogadó tagállamban;

Or. fr

Módosítás 436
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – e pont
2005/36/EK irányelv
14 cikk – 6 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) annak kifejtése, hogy miért 
akadályozza e lényeges eltérés azt, hogy a 
kérelmező kielégítő módon gyakorolja 
szakmáját a fogadó tagállamban;

törölve

Or. fr

Módosítás 437
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – e pont
2005/36/EK irányelv
14 cikk – 6 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) annak kifejtése, hogy ezeket a lényeges 
eltéréseket miért nem kompenzálják a 
kérelmező szakmai tapasztalata során vagy 
az egész életen át tartó tanulás útján 
megszerzett ismeretei, képességei és 
készségei.

e) annak kifejtése, hogy ezeket a lényeges 
eltéréseket miért nem kompenzálják a 
kérelmező szakmai tapasztalata során vagy 
az egész életen át tartó tanulás útján 
megszerzett és illetékes hatóság által 
igazolt ismeretei, képességei és készségei.

Or. el

Indokolás

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

Módosítás 438
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – e pont
2005/36/EK irányelv
14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az 1. cikkben említett alkalmassági
vizsga évente legalább kétszer kerül 
megrendezésre. A kérelmezőknek 
ezenfelül lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy legalább egyszer megismételhessék a 
vizsgát, amennyiben az első vizsga 
sikertelen volt.

(7) A tagállamok biztosítják, hogy egy 
képesítés elismerésének kérelmezőjét 
érintő kompenzációs intézkedés 
elrendelésétől számított legkésőbb hat 
hónapon belül elvégezhetik az 1. cikkben 
említett alkalmassági vizsgát. A 
kérelmezőknek ezenfelül lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy legalább egyszer 
megismételhessék a vizsgát, amennyiben 
az első vizsga sikertelen volt.

Or. cs

Indokolás

A tagállamok arra kényszerülnének, hogy évente kétszer alkalmassági vizsgát kínáljanak fel, 
még abban az esetben is, ha egyetlen szakember sem kérelmezi képesítésének elismerését. A 
kimondottan mobilis szakmák és a kis tagállamok esetében ez az intézkedés felesleges és 
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aránytalan adminisztratív terhekkel járna.

Módosítás 439
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – f pont (új)
2005/36/EK irányelv
14 cikk – 8 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) A (8) bekezdés után a szöveg a 
következő új bekezdéssel egészül ki:
Az (1)–(8) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok illetékes hatóságai [időpont 
beillesztése – a 3. cikk (1) bekezdésének 
első albekezdésében meghatározott 
dátumot követő nap]-tól/től kezdődően és 
ezt követően ötévente nyilvánosan 
hozzáférhető jelentéseket nyújtanak be a 
Bizottságnak és a többi tagállamnak a 
kompenzációs intézkedésekkel kapcsolatos 
határozataikról, beleértve ezek 
indokolását is, valamint arról, hogy 
elértek-e haladást a többi tagállammal 
történő további koordináció felé, egyebek 
közt a közös képzési elvek révén.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az átláthatóság és a tagállamok közötti koordináció biztosítása a 
kompenzációs intézkedések alkalmazása terén.

Módosítás 440
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)
2005/36/EK irányelv
17 cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk (új)

13a. A tagállamok csak akkor követelhetik 
meg más tagállamok szakembereitől 
annak igazolását, hogy folyamatos 
szakmai továbbképzésen vettek részt, ha a 
fogadó tagállam saját állampolgárai 
számára előírja ezen intézkedések 
megtételét.

Or. en

Módosítás 441
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)
2005/36/EK irányelv
III. fejezet – cím és rendelkezés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. A III. fejezet címének helyébe a 
következő lép:
A képzési követelmények és szintek 
egységesített feltételek alapján történő 
elismerése
(Ez a módosítás az egész szövegre 
érvényes; elfogadása technikai 
változtatások végrehajtását teszi 
szükségessé e szöveg egészében.)

Or. fr

Módosítás 442
Heide Rühle, Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. mellékletben felsorolt 
azon tevékenységek jegyzékeinek a 
nómenklatúra naprakésszé tétele vagy 
egyértelművé tétele céljából végzett 
kiigazítása vonatkozásában, amelyek 
tekintetében a szakmai tapasztalat 
elismerésére a 16. cikk szerint kerül sor, 
feltéve, hogy ez a kiigazítás nem jelenti az 
egyes kategóriákba sorolt tevékenységek 
körének szűkítését.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. mellékletben felsorolt 
azon tevékenységek jegyzékeinek a 
nómenklatúra naprakésszé tétele vagy 
egyértelművé tétele céljából végzett 
kiigazítása vonatkozásában, amelyek 
tekintetében a szakmai tapasztalat 
elismerésére a 16. cikk szerint kerül sor, 
feltéve, hogy ez a kiigazítás nem jelenti 
sem az egyes kategóriákba sorolt 
tevékenységek körének szűkítését, sem 
pedig a IV. melléklet valamely jegyzékébe 
már besorolt egyes tevékenységek más 
jegyzékbe való átsorolását.

Or. de

Módosítás 443
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
2005/36/EK irányelv
21 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. A 21. cikk (4), (6), valamint (7) 
bekezdését el kell hagyni.

15. A 21. cikk (7) bekezdését el kell 
hagyni.

Or. de

Módosítás 444
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)



PE498.002v01-00 26/98 AM\916301HU.doc

HU

2005/36/EK irányelv
21 cikk – 8 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. A tagállamok előírhatják, hogy az V. 
melléklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 
5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. 
pontjában felsorolt, az előírt képesítés 
megszerzését tanúsító okirattal rendelkező 
szakemberek csak akkor élhessenek az (1) 
bekezdésben szereplő rendelkezésekkel, ha 
képzettségüket az elmúlt 3 évben 
szerezték, vagy egy illetékes hatóságtól 
vagy más érintett szervezettől kapott 
tanúsítvánnyal igazolni tudják, hogy a 
tanúsítvány kiállításának napját megelőző 
öt évben legalább három egymást követő 
év során ténylegesen és jogszerűen a 
szóban forgó tevékenységeket végezték. 
Ilyen előírás hiányában a tagállam vagy a 
III. cím I. fejezetében ismertetett 
rendelkezések szerint értékelheti az adott 
szakember képesítését, vagy a nemzeti 
jognak megfelelően korlátozott 
hozzáférést biztosít a szakmához.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek lehetőséget kell nyújtania az illetékes hatóságok számára, hogy a feltétel 
nélküli elismerést a közelmúltban szerzett és mérvadó szakmai tapasztalat igazolására 
vonatkozó követelményhez kössék.

Módosítás 445
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)
2005/36/EK irányelv
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. A 21. cikk (4) bekezdésének helyébe a 
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következő szöveg lép:
(4) A tagállamok nem kötelesek az V. 
melléklet 5.6.2. pontjában említett, előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okiratokat 
figyelembe venni új, közforgalmú 
gyógyszertárak megnyitása esetében. E 
bekezdés alkalmazásában a három évnél 
rövidebb ideje működő gyógyszertárakat is 
új gyógyszertáraknak kell tekinteni.

Or. de

Indokolás

A tagállamok gyógyszertárak letelepedésével kapcsolatos jogi szabályozásában változatlanul 
fennálló különbségek miatt a hároméves záradékot a továbbiakban is meg kell tartani.

Módosítás 446
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
2005/36/EK irányelv
21a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
értesítéshez olyan jelentést kell csatolni, 
mely igazolja, hogy az értesítés tárgyát 
képező előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okirat megfelel az ebben az 
irányelvben foglalt vonatkozó 
követelményeknek. A jelentést egy a 
tagállam által kijelölt megfelelő hatóság 
vagy szerv bocsátja ki, mely képes annak 
felmérésére, hogy az előírt képesítés 
megszerzését tanúsító okirat megfelel-e az 
ebben az irányelvben foglaltaknak.

törölve

Or. de

Módosítás 447
Sirpa Pietikäinen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
2005/36/EK irányelv
21a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
értesítéshez olyan jelentést kell csatolni, 
mely igazolja, hogy az értesítés tárgyát 
képező előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okirat megfelel az ebben az 
irányelvben foglalt vonatkozó 
követelményeknek. A jelentést egy a 
tagállam által kijelölt megfelelő hatóság 
vagy szerv bocsátja ki, mely képes annak 
felmérésére, hogy az előírt képesítés 
megszerzését tanúsító okirat megfelel-e az 
ebben az irányelvben foglaltaknak.

törölve

Or. en

Módosítás 448
Sari Essayah, Hannu Takkula

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
2005/36/EK irányelv
21a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
értesítéshez olyan jelentést kell csatolni, 
mely igazolja, hogy az értesítés tárgyát 
képező előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okirat megfelel az ebben az 
irányelvben foglalt vonatkozó 
követelményeknek. A jelentést egy a 
tagállam által kijelölt megfelelő hatóság 
vagy szerv bocsátja ki, mely képes annak 
felmérésére, hogy az előírt képesítés 
megszerzését tanúsító okirat megfelel-e az 
ebben az irányelvben foglaltaknak.

törölve
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Or. fi

Módosítás 449
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
2005/36/EK irányelv
21a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az 
(1) bekezdésben említett bejelentett jogi 
aktusok nem felelnek meg az ebben az 
irányelvben foglaltaknak, a meg nem 
felelésről végrehajtási határozatot fogad el 
a szükséges információk összességének 
kézhezvételétől számított hat hónapon 
belül.

(4) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az 
(1) bekezdésben említett bejelentett jogi 
aktusok nem felelnek meg az ebben az 
irányelvben foglaltaknak, a meg nem 
felelésről az 58. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban
végrehajtási határozatot fogad el a 
szükséges információk összességének 
kézhezvételétől számított hat hónapon 
belül.

Or. de

Módosítás 450
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
2005/36/EK irányelv
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. A 22. cikk a következő második 
bekezdéssel egészül ki:

törölve

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

Or. de

Indokolás

A szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése.

Módosítás 451
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
2005/36/EK irányelv
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első bekezdés b) pontjának 
alkalmazásához a tagállamok illetékes 
hatóságai [időpont megjelölése – a 3. cikk 
(1) bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott napot követő nap]-i 
kezdettel, majd ezt követően ötévente a 
Bizottság és a többi tagállam elé terjesztik 
az orvosok, szakorvosok, általános ápolók,
fogorvosok, fogszakorvosok, állatorvosok, 
szülésznők és gyógyszerészek szakmai 
továbbképzésével kapcsolatos eljárásokról 
szóló, nyilvánosan hozzáférhető 
jelentéseiket. c) A tagállamoknak 
rendelkezniük kell olyan rendszerrel, 
amelynek révén biztosítható, hogy az 
egészségügyben dolgozó szakemberek 
folyamatos szakmai továbbképzés útján 
rendszeresen naprakésszé tegyék 
képességeiket.

Or. en



AM\916301HU.doc 31/98 PE498.002v01-00

HU

Módosítás 452
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
2005/36/EK irányelv
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 453
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
2005/36/EK irányelv
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

szülésznők és gyógyszerészek folyamatos 
szakmai továbbképzésével kapcsolatos 
eljárásokról szóló, nyilvánosan 
hozzáférhető jelentéseiket. A 
tagállamoknak rendelkezniük kell olyan 
rendszerekkel, amelyek révén biztosítható, 
hogy a szakemberek a folyamatos szakmai 
továbbképzés valamely típusa útján 
rendszeresen naprakésszé tegyék 
képességeiket és ismereteiket a szakmai 
etikai kódexekkel kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 454
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
2005/36/EK irányelv
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 455
Phil Prendergast
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont (új)
2005/36/EK irányelv
22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak rendelkezniük kell 
olyan rendszerrel, amelynek révén 
biztosítható, hogy az egészségügyben 
dolgozó szakemberek folyamatos szakmai 
továbbképzés útján rendszeresen 
naprakésszé tegyék képességeiket.

Or. en

Módosítás 456
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános orvosi képzésnek összesen 
legalább ötéves, az ezzel egyenértékű 
ECTS-kreditek számával is megadható 
tanulmányi időszakot kell magában 
foglalnia, mely legalább 5°500 órányi, 
egyetem által vagy egyetem felügyelete 
alatt nyújtott elméleti és gyakorlati 
képzésből áll.

Az általános orvosi képzésnek összesen 
legalább hatéves, az ezzel egyenértékű 
ECTS-kreditek számával is megadható 
tanulmányi időszakot kell magában 
foglalnia, mely legalább 5 500 órányi, 
egyetem által vagy egyetem felügyelete 
alatt nyújtott elméleti és gyakorlati 
képzésből áll.

Azok esetében, akik tanulmányaikat 1972. 
január 1-je előtt kezdték meg, az első 
albekezdésben említett képzés hat hónapig 
tartó, teljes idejű, egyetemi szintű és az 
illetékes hatóságok által felügyelt 
gyakorlati képzést tartalmazhat.
Az első albekezdéstől eltérve a tagállamok 
kivételes esetben, a 21a. cikkben 
meghatározott eljárással összhangban
hatévesnél rövidebb, az ezzel egyenértékű 
ECTS-kreditek számával is megadható 
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tanulmányi időszakot magában foglaló
programot is bejelenthetnek, amely 
legalább 5 500 órányi, egyetem által vagy 
egyetem felügyelete alatt nyújtott elméleti 
és gyakorlati képzésből áll. Ebben az 
esetben a 21a. cikk (2) bekezdésében 
szereplő jelentésnek olyan további, 
független szervezet által készített 
jelentéssel is ki kell egészülnie, amely 
igazolja, hogy a képzési program 
minősége megfelelő, és összhangban áll 
ezen irányelv követelményeivel.

Or. fr

Módosítás 457
Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános orvosi képzésnek összesen 
legalább ötéves, az ezzel egyenértékű 
ECTS-kreditek számával is megadható 
tanulmányi időszakot kell magában 
foglalnia, mely legalább 5°500 órányi, 
egyetem által vagy egyetem felügyelete 
alatt nyújtott elméleti és gyakorlati 
képzésből áll.

Az általános orvosi képzésnek összesen 
legalább hatéves, az ezzel egyenértékű 
ECTS-kreditek számával is megadható 
tanulmányi időszakot kell magában 
foglalnia, mely legalább 5°500 órányi, 
egyetem által vagy egyetem felügyelete 
alatt nyújtott elméleti és gyakorlati 
képzésből áll.

Or. sv

Módosítás 458
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
24 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános orvosi képzésnek összesen 
legalább ötéves, az ezzel egyenértékű 
ECTS-kreditek számával is megadható 
tanulmányi időszakot kell magában 
foglalnia, mely legalább 5°500 órányi, 
egyetem által vagy egyetem felügyelete 
alatt nyújtott elméleti és gyakorlati 
képzésből áll.

Az általános orvosi képzésnek összesen 
legalább ötéves, kiegészítő jelleggel az 
ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával 
is megadható tanulmányi időszakot kell 
magában foglalnia, mely legalább 5°500 
órányi, egyetem által vagy egyetem 
felügyelete alatt nyújtott elméleti és 
gyakorlati képzésből áll.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 459
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános orvosi képzésnek összesen 
legalább ötéves, az ezzel egyenértékű 
ECTS-kreditek számával is megadható 
tanulmányi időszakot kell magában 
foglalnia, mely legalább 5°500 órányi, 
egyetem által vagy egyetem felügyelete 
alatt nyújtott elméleti és gyakorlati 
képzésből áll.

Az általános orvosi képzésnek összesen 
legalább hatéves, az ezzel egyenértékű 
ECTS-kreditek számával is megadható 
tanulmányi időszakot kell magában 
foglalnia, mely legalább 5 500 órányi, 
egyetem által vagy egyetem felügyelete 
alatt nyújtott elméleti és gyakorlati 
képzésből áll.

Or. fr

Indokolás

A képzési rendszerek alulról felfelé irányuló harmonizációja érdekében fenn kell tartani a 
jelenleg hatályos 2005/36/EK irányelvben előírt hatéves minimális képzési időt. Erre többek 
között a kórházi szakmai gyakorlatok figyelembevétele miatt is szükség van.
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Módosítás 460
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők 
meghatározására:
a) a (3) bekezdés a) pontjában említett 
tudományok ismeretének megfelelő, a 
technológiai és tudományos haladáshoz 
igazodó szintje, valamint az ebből adódó 
elvárt és szükséges készségek;
b) a (3) bekezdés b) pontjában említett 
ismeretek megértésének megfelelő foka és 
az ehhez szükséges, a tudományos 
haladáshoz, valamint a tagállamok 
oktatási területét érintő változásokhoz 
igazodó készségek;
c) a (3) bekezdés c) pontjában említett 
klinikai szakterületek és gyakorlatok 
ismeretének megfelelő szintje, valamint az 
ilyen fokú ismeretből adódó, a 
tudományos és technológiai haladásnak 
megfelelő elvárt és szükséges készségek;
d) a (3) bekezdés d) pontjában említett 
klinikai gyakorlat megfelelő szintje és az 
ebből a gyakorlatból adódó, a tudományos 
haladáshoz, valamint a tagállamok 
oktatási területét érintő változásokhoz 
igazodó elvárt és szükséges készségek.”

Or. de
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Módosítás 461
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikkben (új) előírt szakmai 
szervekkel folytatott konzultációt és azok 
javaslatainak beépítését követően az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
következők meghatározására:

Or. en

Módosítás 462
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont – a a pont (új)
2005/36/EK irányelv
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
(2) A szakorvosi képzés egyetemen, vagy 
gyakorló kórházban, vagy adott esetben az 
illetékes hatóságok vagy szervek által erre 
a célra engedélyezett egészségügyi 
intézményben zajló elméleti és gyakorlati
képzésből áll.
A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakorvosi képzések időtartama és 
tartalma megfeleljen az V. melléklet 5.1.3. 
pontjában a különböző szakterületek 
tekintetében megadott minimális 
követelményeknek. A képzés az illetékes 
hatóságok vagy szervek felügyelete alatt 
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történik. A képzés keretében a 
szakorvosjelölt személyesen vesz részt az 
érintett egészségügyi szervezeti egységek 
tevékenységében és feladataiban.

Or. de

Indokolás

Az orvosi és a szakorvosi képzés időtartamát és a tartalmát illetően Európa-szerte egységes 
meghatározásra van szükség, hogy garantált legyen a tudás, a gyakorlati készségek és az 
általános szakmai ismeretek egységes vizsgálata. A Bizottságnak a kritériumok kidolgozása 
során az európai szakmai szövetségek szakmai ismereteire is támaszkodnia kell. Ennek a 
módosításnak az a célja, hogy vitát indítson el a megfelelő egyszerűsítési intézkedésekről.

Módosítás 463
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont – a a pont (új)
2005/36/EK irányelv
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakorvosi képzés követelményei 
teljesítsék a következő alapfeltételeket:
a) időtartama legalább öt év, amely 
kiegészítésként az ezzel egyenértékű 
ECTS-kreditek számával is megadható. Ez 
a képzés az illetékes hatóságok vagy 
szervek felügyelete alatt történik. A képzés 
keretében a szakorvosjelölt személyesen 
vesz részt az érintett egészségügyi 
szervezeti egységek tevékenységében és 
feladataiban.
b) biztosítékot nyújt arra, hogy a 
szakorvosjelölt képességekre tett szert az 
alábbi területeken:
i. kommunikáció,
ii. problémamegoldás,
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iii. az ismeretek és a tudomány 
alkalmazása,
iv. betegek vizsgálata,
v. betegek gondozása/kezelése,
vi. az egészségügy szociális és közösségi 
kereteinek alkalmazása,
vii. önvizsgálat.

Or. en

Indokolás

A szakorvosképzést aktualizálni kell.

Módosítás 464
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
25 cikk – 3 a bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok nemzeti jogszabályi 
rendelkezéseik keretében részleges 
mentesítést adhatnak a szakorvosi képzés 
egyes részeinek elvégzése alól, 
amennyiben az érintett szakember a 
képzésnek ezen részeit már elvégezte az V. 
melléklet 5.1.3. pontjában felsorolt 
valamely szakorvosi képzés keretében, 
valamint megszerezte a szakorvosi 
képesítést ugyanabban a tagállamban. A 
tagállamok biztosítják, hogy az általuk 
adott mentesítés az V. melléklet 5.1.3. 
pontjában említett szakorvosi képzés 
legrövidebb időtartamának legfeljebb 
egyharmad részére vonatkozzon.

(3a) A tagállamok nemzeti jogszabályi 
rendelkezéseik keretében részleges 
mentesítést adhatnak a szakorvosi képzés 
egyes részeinek elvégzése alól, 
amennyiben az érintett szakember a 
képzésnek ezen részeit már elvégezte az V. 
melléklet 5.1.3. pontjában felsorolt 
valamely szakorvosi képzés keretében, 
valamint megszerezte a szakorvosi 
képesítést ugyanabban a tagállamban.

Or. en
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Módosítás 465
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az V. melléklet 5.1.3. 
pontjában említett képzések minimális 
időtartamának a tudományos és technikai 
haladáshoz való hozzáigazítása érdekében.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a továbbképzés időtartamára és 
tartalmára vonatkozó, az V. melléklet 
5.1.3. pontjában említett minimális 
követelmények kiigazítása érdekében az 
58a. cikknek megfelelően az európai 
szakmai szövetségekkel együttműködve 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. de

Indokolás

Az orvosi és a szakorvosi képzés időtartamát és a tartalmát illetően Európa-szerte egységes 
meghatározásra van szükség, hogy garantált legyen a tudás, a gyakorlati készségek és az 
általános szakmai ismeretek egységes vizsgálata. A Bizottságnak a kritériumok kidolgozása 
során az európai szakmai szövetségek szakmai ismereteire is támaszkodnia kell. Ennek a 
módosításnak az a célja, hogy vitát indítson el a megfelelő egyszerűsítési intézkedésekről.

Módosítás 466
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az V. melléklet 5.1.3. 
pontjában említett képzések minimális 
időtartamának a tudományos és technikai 

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikkben (új) előírt szakmai 
szervekkel folytatott konzultációt és azok 
javaslatainak beépítését követően az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az V. 
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haladáshoz való hozzáigazítása érdekében. melléklet 5.1.3. pontjában említett 
képzések minimális időtartamának a 
tudományos és technikai haladáshoz való 
hozzáigazítása érdekében.

Or. en

Módosítás 467
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
2005/36/EK irányelv
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy a 
tagállamok legalább harmadában 
megtalálható új orvostudományi 
szakterületek felvételre kerüljenek az V. 
melléklet 5.1.3. pontjába, és így az irányelv 
a nemzeti jogi szabályozás változásaihoz 
igazodva naprakésszé váljon.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikkben (új) előírt szakmai 
szervekkel folytatott konzultációt és azok 
javaslatainak beépítését követően az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
érdekében, hogy a tagállamok legalább 
harmadában megtalálható új 
orvostudományi szakterületek felvételre 
kerüljenek az V. melléklet 5.1.3. pontjába, 
és így az irányelv a nemzeti jogi 
szabályozás változásaihoz igazodva 
naprakésszé váljon.

Or. en

Módosítás 468
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

felvétel feltétele vagy egy legalább 10 éves 
általános és középiskolai oktatás elvégzése, 
amelyet valamely tagállam illetékes 
hatósága vagy szerve által kibocsátott 
oklevél vagy bizonyítvány, vagy egyéb 
okirat igazol, vagy egy ápolóképző 
intézmény ezzel egyenértékű felvételi 
vizsgájának sikeres letételét tanúsító 
bizonyítvány. A fentiek sérelme nélkül a 
tagállamok nemzeti szinten hosszabb 
általános és középiskolai oktatást is 
előírhatnak a képzésre történő felvétel 
feltételeként.”

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 469
Barbara Weiler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



AM\916301HU.doc 43/98 PE498.002v01-00

HU

egyenértékű felvételi vizsgájának sikeres 
letételét tanúsító bizonyítvány.

egyenértékű felvételi vizsgájának sikeres 
letételét tanúsító bizonyítvány vagy egy 
egyenértékű képzés.

Or. de

Módosítás 470
Ildikó Gáll-Pelcz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az általános ápolói képzésre történő 
felvétel feltétele vagy egy 12 éves általános 
és középiskolai oktatás legalább 10 évének 
elvégzése, amelyet szintén a képzési 
időszak alatt kell befejezni. A 12 éves 
általános és középiskolai oktatás 
elvégzését valamely tagállam illetékes 
hatósága vagy szerve által kibocsátott 
oklevél vagy bizonyítvány, vagy egyéb 
okirat, vagy egy ezzel egyenértékű vizsga
sikeres letételét tanúsító bizonyítvány 
igazolja.

Or. en

Módosítás 471
Birgit Collin-Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az általános ápolói képzésre történő 
felvétel feltétele vagy egy 10 éves általános 
és középiskolai oktatás elvégzése, amelyet 
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valamely tagállam illetékes hatósága vagy 
szerve által kibocsátott oklevél vagy 
bizonyítvány, vagy egyéb okirat igazol, 
vagy egy ápolóképző intézmény ezzel 
egyenértékű felvételi vizsgájának sikeres 
letételét tanúsító bizonyítvány.

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

Or. de

Módosítás 472
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fi

Módosítás 473
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az általános ápolói képzésre történő 
felvétel feltétele vagy egy legalább 10 éves 
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és középiskolai oktatás elvégzése, amelyet 
valamely tagállam illetékes hatósága vagy 
szerve által kibocsátott oklevél vagy 
bizonyítvány, vagy egyéb okirat igazol, 
vagy egy ápolóképző intézmény ezzel 
egyenértékű felvételi vizsgájának sikeres 
letételét tanúsító bizonyítvány.

általános és középiskolai oktatás elvégzése, 
amelyet valamely tagállam illetékes 
hatósága vagy szerve által kibocsátott 
oklevél vagy bizonyítvány, vagy egyéb 
okirat igazol, vagy egy ápolóképző 
intézmény ezzel egyenértékű felvételi 
vizsgájának sikeres letételét tanúsító 
bizonyítvány.

Or. de

Módosítás 474
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az általános ápolói képzésre történő 
felvétel feltétele vagy egy 12 éves általános 
és középiskolai oktatás elvégzése – az 
irányelv hatálybalépésének napjától 
kezdődő 5 éves átmeneti időszakkal –, 
amelyet valamely tagállam illetékes 
hatósága vagy szerve által kibocsátott 
oklevél vagy bizonyítvány, vagy egyéb 
okirat igazol, vagy egy ápolóképző 
intézmény ezzel egyenértékű felvételi 
vizsgájának sikeres letételét tanúsító 
bizonyítvány.

Or. en

Indokolás

Az egyre összetettebb egészségügyi ellátó rendszerben az ápolás minőségének javításához az 
oktatás minőségének emelése szükséges. Sok tagállamban eleve 12 éves általános és 
középiskolai oktatáson alapul az ápolóképző intézményekbe történő felvétel. Azon tagállamok 
esetében, ahol kevesebb évnyi előzetes általános és középiskolai képzés az előírás, a 
munkaerő-piaci problémák elkerülése érdekében is 5 éves átmeneti időszakot kell biztosítani. 
Másodsorban pedig az említett tagállamok bizonyíthatják minőségi szintjük egyenértékűségét.
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Módosítás 475
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az általános ápolói képzésre történő 
felvétel feltétele:

Or. en

Módosítás 476
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az általános ápolói képzésre történő 
felvétel feltétele vagy egy legalább 10 éves 
általános és középiskolai oktatás elvégzése, 
amelyet valamely tagállam illetékes 
hatósága vagy szerve által kibocsátott 
oklevél vagy bizonyítvány, vagy egyéb 
okirat igazol, vagy egy ápolóképző 
intézmény ezzel egyenértékű felvételi 
vizsgájának sikeres letételét tanúsító 
bizonyítvány.
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Or. de

Indokolás

Az ápolói szakmai képzés megkezdése előtti kötelező iskolai oktatás tízéves időtartamának 
megtartása figyelembe veszi azoknak a tagállamoknak a képzési rendszereit, amelyek 
gyakorlati irányultságú, párhuzamosan szakiskolákat működtető duális képzési rendszerrel 
rendelkeznek, amely az ennek keretében elsajátított magas szakmai és szociális értékeknek 
köszönhetően nagyon versenyképesnek bizonyult.

Módosítás 477
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legalább 10 éves általános és 
középiskolai oktatás elvégzése, amit 
valamely tagállam illetékes hatósága vagy 
szerve által kibocsátott oklevél vagy 
bizonyítvány, vagy egyéb okirat igazol, 
vagy egy ápolóképző intézmény ezzel 
egyenértékű felvételi vizsgájának sikeres 
letételét tanúsító bizonyítvány.

Or. en

Módosítás 478
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az általános ápolói képzésre történő 
felvétel (1) bekezdésben említett feltételei 
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akkor is teljesülnek, ha legalább tízéves 
általános és középiskolai oktatás sikeres 
elvégzése után az egészségügyi szakiskola 
egyidejű látogatása mellett fennáll a
gyakorlati ápolói képzésben való részvétel 
jogosultsága.

Or. de

Indokolás

Az ápolói szakmai képzés megkezdése előtti kötelező iskolai oktatás tízéves időtartamának, 
valamint az „egyenértékű szint” meghatározásának a megtartása figyelembe veszi azoknak a 
tagállamoknak a képzési rendszereit, amelyek gyakorlati irányultságú, párhuzamosan 
szakiskolákat működtető duális képzési rendszerrel rendelkeznek, amely az ennek keretében 
elsajátított magas szakmai és szociális értékeknek köszönhetően nagyon versenyképesnek 
bizonyult.

Módosítás 479
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – a pont (új)
2005/36/EK irányelv
31 cikk – 1 bekezdés – b albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) oklevél, bizonyítvány vagy a 
megszerzett képesítést tanúsító egyéb 
okirat, amely 12 éves általános és 
középiskolai oktatás alapján lehetővé teszi 
a felvételt az egyetemekre vagy ezekkel 
egyenértékű szintűként elismert 
felsőoktatási intézményekbe.

Or. en

Módosítás 480
Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikkben (új) előírt szakmai 
szervekkel folytatott konzultációt és azok 
javaslatainak beépítését követően az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
érdekében, hogy az V. melléklet 5.2.1. 
pontjában foglalt jegyzéket módosítani 
lehessen az oktatás, a tudomány és a 
technika területén végbement haladáshoz 
történő hozzáigazítás végett.

Or. en

Módosítás 481
Phil Prendergast

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 482
Ildikó Gáll-Pelcz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 483
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az általános ápolói képzés a tagállamok 
hatáskörébe tartozik, de annak időtartama 
legalább három év; a képzés legalább 4 600 
órás elméleti képzést és klinikai 
gyakorlatot foglal magában, amelyen belül 
az elméleti képzés tartama a teljes képzés 
minimális időtartamának legalább 
egyharmadát, a klinikai gyakorlat pedig 
legalább a felét teszi ki.
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történt, amelyek legalább ezzel 
egyenértékű szintűek voltak.

Or. en

Módosítás 484
Phil Prendergast

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 485
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – c a pont (új)
2005/36/EK irányelv
31 cikk – 4 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az elméleti képzés az ápolói képzés 
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azon része, amelynek keretében a 
hallgatók megszerzik a (6) és (7) bekezdés 
szerinti szakmai ismereteket, képességeket 
és készségeket. A képzést az ápolás oktatói 
és más hozzáértő személyek tartják, 
egyetemeken, ezekkel egyenértékűként 
elismert szintű felsőoktatási 
intézményekben vagy ápolóképző 
intézményben.

Or. en

Módosítás 486
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – c b pont (új)
2005/36/EK irányelv
31 cikk – 5 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A klinikai gyakorlat az ápolóképzésnek 
az a része, amelynek során a hallgatók 
megtanulják, hogy egy csoport tagjaként 
és az egészséges vagy beteg emberekkel 
és/vagy közösséggel közvetlen 
kapcsolatban, az általuk elsajátított 
ismeretek, készségek és képességek 
alapján hogyan szervezzék meg, hogyan 
végezzék, és hogyan értékeljék az igényelt 
teljes körű betegápolást. A hallgatók 
nemcsak azt tanulják meg, hogy hogyan 
dolgozzanak csoportban, hanem azt is, 
hogy hogyan vezessenek egy csoportot, és 
hogyan szervezzék meg egy egészségügyi 
intézetben vagy a közösségben az 
általános betegápolói munkát, beleértve 
egyének és kisebb csoportok egészségügyi 
oktatását.
A képzés kórházakban, más egészségügyi 
intézményekben és a közösségi ellátás 
során ápolásoktatók felügyelete alatt 
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folyik, más szakképzett ápolókkal 
együttműködve és azok segítségével. A 
tanítási folyamatban más szakképzett 
munkaerő is részt vehet.
A hallgatók részt vesznek az érintett 
osztály munkájában, amennyiben az ilyen 
tevékenységek a képzésükhöz megfelelőek,
és lehetővé teszik számukra, hogy 
megtanulják a betegápolással járó 
felelősség vállalását.

Or. en

Módosítás 487
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A cikk a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők 
meghatározására:
a) a (6) bekezdés a) pontjában említett, az 
általános ápolói tevékenységek alapját 
képező tudományok ismeretének 
megfelelő, a technológiai és tudományos 
haladáshoz igazodó szintje, valamint az 
ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz, valamint az 
oktatás területét érintő legújabb 
változásokhoz alkalmazkodó elvárt és 
szükséges készségek;
b) a (6) bekezdés a) pontjában említett 
ismeretek megértésének megfelelő foka és 
az ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz, valamint az 
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oktatás területét érintő legújabb 
változásokhoz igazodó szükséges 
készségek;
c) a (6) bekezdés b) pontjában említettek 
ismeretének megfelelő foka és az ebből 
adódó, a tudományos haladáshoz, 
valamint az oktatás területét érintő 
legújabb változásokhoz igazodó szükséges 
készségek;
d) a (6) bekezdés c) pontjában említett 
klinikai gyakorlat megfelelősége, valamint 
a megfelelő klinikai gyakorlatból adódó, a 
tudományos és technológiai haladáshoz, 
valamint az oktatás területét érintő 
legújabb változásokhoz igazodó szükséges 
készségek.”

Or. de

Módosítás 488
Barbara Weiler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az összehasonlíthatóság a tanulmányi 
eredmények közös meghatározása révén is 
létrehozható. A szakmai cím használatára 
vonatkozó engedélyt az előzőleg 
meghatározott képesítési és egyéb 
előfeltételek teljesülése esetén adják meg.

Or. de

Módosítás 489
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikkben (új) előírt szakmai 
szervekkel folytatott konzultációt és azok 
javaslatainak beépítését követően az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
következők meghatározására:

Or. en

Módosítás 490
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az előírt általános ápolói képesítések 
igazolják, hogy a szóban forgó személy 
képes legalább az alábbi ismeretek, 
készségek és alapvető képességek 
alkalmazására, függetlenül attól, hogy a 
képzés egyetemen, ezzel egyenértékűként 
elismert szintű felsőoktatási intézményben 
vagy ápolóképző intézményben történt:

Or. en

Módosítás 491
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – d pont
2005/36/EK irányelv
31 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (6) bekezdés a) pontjában említett, az 
általános ápolói tevékenységek alapját 
képező tudományok ismeretének 
megfelelő, a technológiai és tudományos 
haladáshoz igazodó szintje, valamint az 
ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz, valamint az 
oktatás területét érintő legújabb 
változásokhoz alkalmazkodó elvárt és
szükséges készségek;

a) a (6) bekezdés a), b) és c) pontjával 
összhangban megszerzett ismeretek és 
készségek alapján az ápolás tervezésével, 
megszervezésével és elvégzésével 
kapcsolatos teljes körű felelősségvállalás 
képessége;

Or. en

Módosítás 492
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (6) bekezdés a) pontjában említett 
ismeretek megértésének megfelelő foka és
az ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz, valamint az 
oktatás területét érintő legújabb 
változásokhoz igazodó szükséges 
készségek;

b) a (6) bekezdés d) és e) pontjával 
összhangban megszerzett ismeretek és
készségek alapján az egészségügyi ágazat 
más szereplőivel együtt történő 
munkavégzés képessége, beleértve a 
részvételt az egészségügyi személyzet 
gyakorlati képzésében;

Or. en

Módosítás 493
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
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Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a (6) bekezdés b) pontjában említettek 
ismeretének megfelelő foka és az ebből 
adódó, a tudományos haladáshoz, 
valamint az oktatás területét érintő 
legújabb változásokhoz igazodó szükséges 
készségek;

c) a (6) bekezdés a) és b) pontjával 
összhangban megszerzett ismeretek és
készségek alapján az egyének, családok és 
csoportok képessé tétele az egészséges 
életmód követésére és saját maguk 
ellátására.

Or. en

Módosítás 494
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az általános ápolóktól minden 
esetben minimálisan megkövetelendő 
készségek a következők:
Döntésképesség
Az ápoló – a képzése során elsajátított és 
fejlesztett, a legjobb tudományos 
bizonyítékokon alapuló ismeretei, 
képességei és attitűdjei alapján, az 
intézmény magatartási kódexét betartva –
képes a betegápolás során teljes körű 
felelősséget vállalni a diagnózisért és az 
ellátás megtervezéséért, irányításáért és 
értékeléséért. 
Együttműködés és csapatmunka
Az ápoló – a képzése során elsajátított és 
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fejlesztett, a legjobb tudományos 
bizonyítékokon alapuló ismeretei, 
képességei és attitűdjei alapján, az 
intézmény magatartási kódexét betartva –
képes hatékonyan együtt dolgozni az 
egészségügyi ágazat más szereplőivel, 
beleértve ebbe a segédápolók vagy egyéb 
egészségügyi alkalmazottak munkájának 
ellenőrzését is.
Egészségfejlesztés és egészségügyi 
iránymutatás
Az ápoló – a képzése során elsajátított és 
fejlesztett, a legjobb tudományos 
bizonyítékokon alapuló ismeretei, 
képességei és attitűdjei alapján, az 
intézmény magatartási kódexét betartva –
képes felkészíteni az egyéneket, családokat 
és csoportokat az egészséges életmódra és 
az öngondozásra. 

Or. es

Módosítás 495
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. A 33a. cikket el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

Az uniós csatlakozás előtt képzésben részesült román és lengyel általános ápolókra vonatkozó 
egyedi követelményeket meg kell szüntetni. A román ápolónők részt vettek a Romániai Ápolók, 
Szülésznők és Orvosi Asszisztensek Rendje által szervezett szakmai továbbképzési 
programokban, és ezért naprakésszé tették képességeiket. Az érintett ápolók jó része 
szakosodott egyetemeken további képzésen vett részt. Így nem indokolt az ilyen 
rendelkezéseket fenntartani.
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Módosítás 496
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 33. cikk teljes (2) bekezdését el kell 
hagyni.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 497
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont – b a pont (új)
2005/36/EK irányelv
33 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 31. cikk (1) bekezdésében előírt új 
szabályok nem kérdőjelezik meg azon 
általános ápolók szerzett jogait, akik ezen 
irányelv átültetése előtt kezdték meg a 10 
éves iskolai képzés követelményének 
eleget tevő képzésüket.

Or. fr
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Módosítás 498
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azokat az előírt ápolói képesítés 
megszerzését tanúsító okiratokat, 
amelyeket Lengyelországban a képzést 
2004. május 1-je előtt elvégző ápolók 
részére, a 31. cikkben megállapított képzési 
minimumkövetelményeknek meg nem 
felelő képzés nyomán bocsátottak ki, 
amely képzést olyan felsőfokú alapképzési 
fokozatot tanúsító oklevél igazol, és 
amelyet az ápolói és a szülésznői 
szakmáról szóló törvény és egyéb 
jogszabályok módosításáról szóló, 2004. 
április 20-i törvény (A Lengyel 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2004. 
április 30-i 92. száma, 885. tétel) 11. 
cikkében, valamint a középiskolai 
bizonyítvánnyal (záróvizsga – érettségi) 
rendelkező, az ápolói és szülésznői 
szakmát oktató egészségügyi líceumban és 
egészségügyi szakiskolában végzett ápolók 
és szülésznők képzésének részletes 
feltételeiről szóló, 2004. május 11-i 
egészségügyi miniszteri rendeletet 
módosító 2010. április 12-i egészségügyi 
miniszteri rendeletben (A Lengyel 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2010.
április 21-i 65. száma, 420. tétel) szereplő 
különleges továbbképző program keretében 
szereztek, minden tagállam elismeri annak 
ellenőrzése céljából, hogy az érintett 
személy hasonló szintű ismeretekkel és 
szaktudással rendelkezik-e, mint azok az 
ápolók, akik az V. melléklet 5.2.2. 
pontjában Lengyelországra vonatkozóan 
meghatározott képesítéssel rendelkeznek.

(3) Azokat az előírt ápolói képesítés 
megszerzését tanúsító okiratokat, 
amelyeket Lengyelországban a képzést 
2004. május 1-je előtt elvégző ápolók 
részére, a 31. cikkben megállapított képzési 
minimumkövetelményeknek meg nem 
felelő képzés nyomán bocsátottak ki, 
amely képzést olyan felsőfokú alapképzési 
fokozatot tanúsító oklevél igazol, és 
amelyet az ápolói és a szülésznői 
szakmáról szóló törvény és egyéb 
jogszabályok módosításáról szóló, 2004. 
április 20-i törvény (A Lengyel 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2004. 
április 30-i 92. száma, 885. tétel) 11. 
cikkében, valamint az ápolói és szülésznői 
szakmáról szóló, 2011. július 15-i törvény 
55.2. cikkével (A Lengyel Köztársaság 
Hivatalos Közlönyének 2011. augusztus 
23-i 174. száma, 1039. tétel) felváltott, a
középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga –
érettségi) rendelkező, az ápolói és 
szülésznői szakmát oktató egészségügyi 
líceumban és egészségügyi szakiskolában 
végzett ápolók és szülésznők képzésének 
részletes feltételeiről szóló, 2004. május 
11-i egészségügyi miniszteri rendeletben 
(A Lengyel Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 2004. május 13-i 110. száma, 
1170. tétel, további módosításokkal), 
továbbá a középiskolai bizonyítvánnyal 
(záróvizsga – érettségi) rendelkező, az 
ápolói és szülésznői szakmát oktató
egészségügyi középiskolában vagy 
felsőfokú intézményben végzett ápolók és 
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szülésznők felsőoktatási képzésének 
részletes feltételeiről szóló, 2012. június 4-
i egészségügyi miniszteri rendeletben (A 
Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
2012. július 6., 770. tétel) szereplő 
különleges továbbképző program keretében 
szereztek, minden tagállam elismeri annak 
ellenőrzése céljából, hogy az érintett 
személy hasonló szintű ismeretekkel és 
szaktudással rendelkezik-e, mint azok az 
ápolók, akik az V. melléklet 5.2.2. 
pontjában Lengyelországra vonatkozóan 
meghatározott képesítéssel rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 499
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Az ECTS-kreditek elosztása Európa-szerte igen eltérően történik. Az ECTS-kreditekben 
megadott adat a többi kritériumot nem helyettesítheti, csak kiegészítő jelleggel lehet 
feltüntetni.
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Módosítás 500
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A fogorvosi alapképzés összesen legalább 
ötéves időtartamú, teljes idejű elméleti és 
gyakorlati – legalább az V. melléklet 5.3.1. 
pontjában leírt programot tartalmazó –, 
kiegészítésként az ezzel egyenértékű, 
legalább 5000 óra elméleti és gyakorlati 
tanulmánynak megfelelő ECTS-kreditek 
számával meghatározható tanulmányokat 
foglal magában, amelyekre egyetemen 
vagy azzal egyenértékű szintűként elismert 
képzést adó, vagy egyetem felügyelete alatt 
álló felsőoktatási intézményben kerül sor.
A tagállamok részleges mentességet 
adhatnak azon személyek számára, akik 
képzésük egy részét legalább egyenértékű 
szintű, az V. melléklet 5.3.1. pontjában 
előírt tárgyat lefedő képzés keretében 
kapták.

Or. en

Indokolás

A képzés időtartamának tisztázása a tartalmilag könnyített képzési programok útján szerzett 
oklevelek elismerésének elkerülése érdekében. Az ECTS-kreditekre való hivatkozásnak 
kiegészítő jellegűnek kell lennie, és nem helyettesítheti az évek számát, mivel az ECTS-
kreditekre nem vonatkozik egységes megközelítés. A szükségtelen párhuzamosságok elkerülése 
érdekében ésszerű elismerni a valamely más tudományág terén előzőleg elvégzett releváns 
képzéseket. Az általános ápolók esetében már létezik ilyen rendelkezés.

Módosítás 501
Marian Harkin
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 24 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
34 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 502
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogorvosi alapképzés összesen legalább 
ötéves vagy 5000 órás időtartamú, teljes 
idejű elméleti és gyakorlati – legalább az 
V. melléklet 5.3.1. pontjában leírt 
programot tartalmazó –, az ezzel 
egyenértékű ECTS-kreditek számával is 
meghatározható tanulmányokat foglal 
magában, amelyekre egyetemen vagy 
azzal egyenértékű szintűként elismert 
képzést adó, vagy egyetem felügyelete alatt 
álló felsőoktatási intézményben kerül sor. 
A tagállamok részleges mentességet 
adhatnak azon személyek számára, akik 
előzőleg legalább egyenértékű szintű, az 
V. melléklet 5.3.1. pontjában előírt tárgyat 
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lefedő képzés keretében tanúsított 
képesítést szereztek.

Or. en

Módosítás 503
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy az V. 
melléklet 5.3.1. pontjában foglalt jegyzéket 
hozzáigazítsa a tudományos és technikai 
haladáshoz.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikkben (új) előírt szakmai 
szervekkel folytatott konzultációt és azok 
javaslatainak beépítését követően az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
érdekében, hogy az V. melléklet 5.3.1. 
pontjában foglalt jegyzéket hozzáigazítsa a 
tudományos és technikai haladáshoz.

Or. en

Módosítás 504
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 24 pont – a a pont (új)
2005/36/EK irányelv
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (3) bekezdés utolsó albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:
Ez a képzés biztosítja számára az egyén és 
a közösség szintjén végzett 
egészségfejlesztést és célzott megelőzést, a 
diagnosztizálást és kezelést, ezen belül a 



AM\916301HU.doc 65/98 PE498.002v01-00

HU

száj, annak függelékei, valamint a 
szájüreg és állkapocs alkotta rendszer 
minden kóros elváltozásának és 
eltérésének anatómiai és funkcionális 
rehabilitációját magában foglaló összes 
tevékenységhez szükséges készségeket.

Or. en

Indokolás

A fogorvosi képzésre alkalmazandó előírások naprakésszé tétele, hogy összhangba kerüljenek 
a jelenlegi gyakorlattal.

Módosítás 505
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők 
meghatározására:
a) a (3) bekezdés a) pontjában említett, a 
fogászat alapját képező tudományok 
megfelelő ismeretének és a tudományos 
módszerek megértésének foka és az ilyen 
fokú ismeretből és megértésből adódó, a 
tudományos és technológiai haladáshoz, 
valamint az oktatás területét érintő 
legújabb változásokhoz igazodó szükséges 
készségek;
b) a (3) bekezdés b) pontjában említett 
ismeretek megértésének megfelelő szintje 
és az ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz, valamint az 
oktatás területét érintő legújabb 
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változásokhoz igazodó szükséges 
készségek;
c) a (3) bekezdés c) pontjában említett 
ismeretek megértésének megfelelő szintje 
és az ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz igazodó 
szükséges készségek;
d) a (3) bekezdés d) pontjában említett 
klinikai szaktárgyak és módszerek 
ismeretének megfelelő szintje és az ebből 
adódó, a tudományos és technológiai 
haladáshoz igazodó szükséges készségek;
e) a (3) bekezdés e) pontjában említett 
klinikai gyakorlat megfelelő, az oktatás 
területét érintő legújabb változásokhoz 
igazodó szintje.”

Or. de

Módosítás 506
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikkben (új) előírt szakmai 
szervekkel folytatott konzultációt és azok 
javaslatainak beépítését követően az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
következők meghatározására:

Or. en

Módosítás 507
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 25 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
35 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogszakorvosi teljes idejű képzése 
legalább hároméves időtartamú, az ezzel 
egyenértékű ECTS-kreditek számával is 
meghatározható tanulmányokat foglal 
magában, amelyekre az illetékes hatóságok 
vagy szervek felügyelete mellett kerül sor. 
A képzés keretében a fogszakorvosnak 
készülő fogorvos személyesen vesz részt az 
érintett intézmény tevékenységében és 
feladataiban.

A fogszakorvosi teljes idejű képzése 
legalább hároméves időtartamú, kiegészítő 
jelleggel az ezzel egyenértékű ECTS-
kreditek számával is meghatározható 
tanulmányokat foglal magában, amelyekre 
az illetékes hatóságok vagy szervek 
felügyelete mellett kerül sor. A képzés 
keretében a fogszakorvosnak készülő 
fogorvos személyesen vesz részt az érintett 
intézmény tevékenységében és 
feladataiban.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 508
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 25 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
35 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
képzések minimális időtartamának a 
tudományos és technikai haladáshoz való 
hozzáigazítása érdekében.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikkben (új) előírt szakmai 
szervekkel folytatott konzultációt és azok 
javaslatainak beépítését követően az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (2) 
bekezdésben említett képzések minimális 
időtartamának a tudományos és technikai 
haladáshoz való hozzáigazítása érdekében.
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Or. en

Módosítás 509
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 25 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
35 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy a 
tagállamok legalább harmadában 
megtalálható új fogorvosi szakterületek 
felvételre kerüljenek az V. melléklet 5.3.3. 
pontjába, és így az irányelv a nemzeti jogi 
szabályozás változásaihoz igazodva, 
naprakésszé váljon.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikkben (új) előírt szakmai 
szervekkel folytatott konzultációt és azok 
javaslatainak beépítését követően az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
érdekében, hogy a tagállamok legalább 
harmadában megtalálható új fogorvosi 
szakterületek felvételre kerüljenek az V. 
melléklet 5.3.3. pontjába, és így az irányelv 
a nemzeti jogi szabályozás változásaihoz 
igazodva, naprakésszé váljon.

Or. en

Módosítás 510
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 25 a pont (új)
2005/36/EK irányelv
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. A 36. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogorvosok általánosan elérhessék és 
végezhessék az egyén és a közösség 
szintjén végzett egészségfejlesztést és 
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célzott megelőzést, a diagnosztizálást és 
kezelést, ezen belül a száj, annak 
függelékei, valamint a szájüreg és 
állkapocs alkotta rendszer minden kóros 
elváltozásának és eltérésének anatómiai 
és funkcionális rehabilitációját célzó 
tevékenységeket, kellő tekintettel az V. 
melléklet 5.3.2. pontjában említett, 
referenciadátumokra vonatkozó 
szabályozási rendelkezésekre és szakmai 
etikai szabályokra.

Or. en

Indokolás

A fogorvosok által végzendő tevékenységek naprakésszé tétele. Ezeket a tevékenységeket már 
eleve végzik.

Módosítás 511
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 512
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az V. melléklet 5.4.1. 
pontjában foglalt jegyzéknek a tudományos 
és technikai haladáshoz való 
hozzáigazítása érdekében.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikkben (új) előírt szakmai 
szervekkel folytatott konzultációt és azok 
javaslatainak beépítését követően az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az V. 
melléklet 5.4.1. pontjában foglalt 
jegyzéknek a tudományos és technikai 
haladáshoz való hozzáigazítása érdekében.

Or. en

Módosítás 513
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 pont – a a pont (új)
2005/36/EK irányelv
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(3) Az állatorvosi képzésnek garantálnia 
kell, hogy az érintett személy megszerezte 
a következő ismereteket és készségeket:
a) az állatorvosi tevékenység alapját 
képező tudományok megfelelő ismerete;
b) megfelelő ismeretek az egészséges 
állatok felépítéséről és funkcióiról, 
tenyésztésükről, szaporodásukról és 
higiéniájukról általában, valamint 
takarmányozásukról, beleértve a 
szükségleteiknek megfelelő takarmányok 
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előállításával és tartósításával kapcsolatos 
technológiákat;
c) megfelelő ismeretek az állatok 
viselkedéséről és védelméről;
d) megfelelő ismeretek akár az egyed, 
akár az állatcsoport betegségeinek 
okairól, természetéről, lefolyásáról, 
hatásairól, diagnózisáról és kezeléséről, 
beleértve az emberekre is átterjedő 
betegségekről szerzett különleges 
ismereteket;
e) megfelelő ismeretek a preventív 
gyógyászatról;
f) megfelelő készségek a levett minták 
összegyűjtéséről, csomagolásáról, 
tartósításáról és tárolásáról, az alapvető 
laboratóriumi elemzések készítéséről és az 
elemzés eredményének értelmezéséről;
g) megfelelő ismeretek az állati 
takarmányok vagy az emberi fogyasztásra 
szánt, állati eredetű élelmiszerek 
előállításával, gyártásával és 
forgalmazásával kapcsolatos higiéniáról 
és technológiákról, amelyek biztosítják a 
megfelelő készségek megszerzését a 
gazdaságok higiénikus működéséhez 
szükséges bevált módszerek megértéséhez 
és értelmezéséhez, valamint a vágás előtti 
és utáni egészségügyi vizsgálatokhoz;
h) a leíró járványtan általános elveinek 
ismerete, amely biztosítja a járványtani
vizsgálatokban való részvételhez szükséges 
készségek meglétét;
i) megfelelő készségek a fertőző vagy 
felbukkanó és újra jelentkező zoonózis-
kórokozók megelőzésére és ellenőrzésére 
irányuló programokban való részvételhez;
j) megfelelő készségek az állatokra 
veszélyes kórokozók és állatbetegségek 
megelőzésére, kezelésére, ellenőrzésére 
vagy elpusztítására szolgáló állatorvosi 
termékek felelősségteljes és ésszerű 
használatához a rezisztencia – többek 
között az antibiotikum-rezisztencia –
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kockázatának megelőzése, az 
élelmiszerlánc biztonságának garantálása, 
valamint a környezetvédelem és az állatok 
egészségének biztosítása érdekében;
k) az állati tetemek és az ápolási 
tevékenységből származó fertőzés veszélyét 
magában hordozó hulladékok 
elszállításával és kezelésével kapcsolatos 
előírások ismerete, valamint megfelelő 
készségek az eszközök sterilizálásához és a 
sebészeti beavatkozások aszeptikus 
technikával történő lefolytatásához;
l) megfelelő készségek az állatok vagy 
állatcsoportok egészségügyi 
bizonyítványának kiállításához az etikai és 
szakmai etikai szabályok tiszteletben 
tartása mellett;
m) megfelelő ismeretek a fent 
felsoroltakhoz kapcsolódó törvényi, 
rendeleti és közigazgatási 
rendelkezésekről;
n) megfelelő felügyelet mellett szerzett, 
megfelelő klinikai gyakorlat és egyéb 
gyakorlati tapasztalat.”

Or. fr

Módosítás 514
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők 
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meghatározására:
a) a (3) bekezdés a) pontjában említett 
tudományok ismeretének megfelelő 
szintje, valamint az ebből adódó, a 
technológiai és tudományos haladáshoz 
igazodó szükséges készségek;
b) a (3) bekezdés b) pontjában említett, az 
egészséges állatok felépítésével és 
működésével kapcsolatos ismeretek 
megfelelő szintje, valamint az ebből 
adódó, a tudományos és technológiai 
haladáshoz igazodó szükséges készségek;
c) a (3) bekezdés c) és d) pontjában 
említett, az állatok viselkedésével, 
védelmével és betegségeinek okaival 
kapcsolatos ismeretek megfelelő szintje, 
valamint az ebből fakadó, a tudományos 
és technológiai haladáshoz igazodó 
szükséges készségek;
d) a (3) bekezdés e) pontjában említett, a 
preventív gyógyászattal kapcsolatos 
ismeretek megfelelő szintje, valamint az 
ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz igazodó 
szükséges készségek;
e) a (3) bekezdés f) pontjában említett 
ismeretek megértésének megfelelő szintje, 
valamint az ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz igazodó 
szükséges készségek;
f) a (3) bekezdés h) pontjában említett 
klinikai gyakorlat és egyéb gyakorlati 
tapasztalat megfelelő szintje, valamint az 
ebből adódó, az oktatás területét érintő 
legújabb változásokhoz igazodó szükséges 
készségek.”

Or. de

Módosítás 515
Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikkben (új) előírt szakmai 
szervekkel folytatott konzultációt és azok 
javaslatainak beépítését követően az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
következők meghatározására:

Or. en

Módosítás 516
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az V. melléklet 5.5.1. 
pontjában foglalt jegyzék módosításának 
vonatkozásában, a jegyzéknek az oktatás, a 
tudomány és a technika területét érintő 
haladáshoz való hozzáigazítása érdekében.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikkben (új) előírt szakmai 
szervekkel folytatott konzultációt és azok 
javaslatainak beépítését követően az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az V. 
melléklet 5.5.1. pontjában foglalt jegyzék 
módosításának vonatkozásában, a 
jegyzéknek az oktatás, a tudomány és a 
technika területét érintő haladáshoz való 
hozzáigazítása érdekében.

Or. en

Módosítás 517
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
40 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fi

Módosítás 518
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 519
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
40 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az I. irány esetében legalább 10 éves 
általános iskolai és középiskolai oktatás 
elvégzése vagy egy szülésznőképző 
intézmény ezzel egyenértékű felvételi 
vizsgájának sikeres letételét tanúsító 
bizonyítvány. Ez nem érinti a 
tagállamoknak azt a lehetőségét, hogy 
nemzeti szinten a képzésre történő felvétel 
feltételeként ennél hosszabb ideig tartó 
általános iskolai és középiskolai képzést 
írjanak elő;

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 520
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 521
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikkben (új) előírt szakmai 
szervekkel folytatott konzultációt és azok 
javaslatainak beépítését követően az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
következők meghatározására:

Or. en

Módosítás 522
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legalább hároméves, teljes idejű 
szülésznőképzés;

a) legalább hároméves, teljes idejű 
szülésznőképzés, amely legalább 5000 
órányi elméleti és gyakorlati képzésből áll, 
amely kiegészítésként az ezzel egyenértékű 
ECTS-kreditek számával is megadható. A 
tagállamok részlegesen mentesíthetik 
azokat, akik képzésének egy része olyan 
kurzusokon történt, amelyek legalább 
ezzel egyenértékű szintűek voltak.

Or. en

Indokolás

A részleges mentességre vonatkozó rendelkezések kiterjesztése a szülésznői szakmára. Az 
ECTS-kreditekre való hivatkozásnak kiegészítő, nem helyettesítő jellegűnek kell lennie.
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Módosítás 523
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legalább hároméves, teljes idejű 
szülésznőképzés;

a) legalább hároméves, teljes idejű 
szülésznőképzés, amely legalább 5000 
órányi elméleti és gyakorlati képzésből áll 
– amelynek legalább egyharmada 
közvetlen klinikai gyakorlat –, amely az 
ezzel egyenértékű ECTS-kreditek 
számával is megadható;

Or. fr

Módosítás 524
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Indokolás

A 2005/36/EK irányelvben foglalt szabályozás a gyakorlatban is bevált, így továbbra is 
érvényesnek kellene maradnia.
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Módosítás 525
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 526
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legalább kétéves és legalább 3 600 
órányi képzést tartalmazó teljes idejű 
szülésznőképzés, amelynek feltétele az V. 
melléklet 5.2.2. pontjában említett, előírt 
általános ápolói képesítés megszerzését 
tanúsító okirat megléte;

b) legalább kétéves és legalább 3 600 
órányi képzést tartalmazó, kiegészítésként 
az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek 
számával is megadható, teljes idejű 
szülésznőképzés, amelynek feltétele az V. 
melléklet 5.2.2. pontjában említett, előírt 
általános ápolói képesítés megszerzését 
tanúsító okirat megléte. A tagállamok 
részlegesen mentesíthetik azokat, akik 
képzésének egy része olyan kurzusokon
történt, amelyek legalább ezzel 
egyenértékű szintűek voltak.

Or. en
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Módosítás 527
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 28 pont
2005/36/EK irányelv
41 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább 18 hónapos és legalább 3 000 
órányi képzésből álló teljes idejű 
szülésznőképzés, amelynek feltétele az V. 
melléklet 5.2.2. pontjában említett, előírt 
általános ápolói képesítés megszerzését 
tanúsító okirat megléte, és amelyet olyan 
egyéves szakmai tapasztalat követett, 
amelyről a (2) bekezdéssel összhangban 
igazolást bocsátottak ki.

c) legalább 18 hónapos és legalább 3 000 
órányi képzésből álló, kiegészítésként az 
ezzel egyenértékű ECTS-kreditek 
számával is megadható, teljes idejű 
szülésznőképzés, amelynek feltétele az V. 
melléklet 5.2.2. pontjában említett, előírt 
általános ápolói képesítés megszerzését 
tanúsító okirat megléte, és amelyet olyan 
egyéves szakmai tapasztalat követett, 
amelyről a (2) bekezdéssel összhangban 
igazolást bocsátottak ki. A tagállamok 
részlegesen mentesíthetik azokat, akik 
képzésének egy része olyan kurzusokon 
történt, amelyek legalább ezzel 
egyenértékű szintűek voltak.

Or. en

Indokolás

Az előző módosításokkal összhangban.

Módosítás 528
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 a pont (új)
2005/36/EK irányelv
43 a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. A 43a. cikket el kell hagyni.
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Or. en

Indokolás

A szerzett jogok rendszerében a román általános ápolókra vonatkozó módosítással 
összhangban.

Módosítás 529
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 a pont (új)
2005/36/EK irányelv
43 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A 43. cikk teljes (3) bekezdését el 
kell hagyni.

Or. en

Módosítás 530
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 b pont (új)
2005/36/EK irányelv
43 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29b. A 43. cikk (4) bekezdése a 
következőképpen módosul:
Azokat az előírt szülésznői képesítés 
megszerzését tanúsító okiratokat, 
amelyeket Lengyelországban a képzést 
2004. május 1-je előtt elvégző szülésznők 
részére a 40. cikkben megállapított képzési 
minimumkövetelményeknek meg nem 
felelő képzés nyomán bocsátottak ki, 
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amely képzést olyan felsőfokú alapképzési 
fokozatot tanúsító oklevél igazol, és 
amelyet az ápolói és a szülésznői 
szakmáról szóló törvény és egyéb 
jogszabályok módosításáról szóló, 2004. 
április 20-i törvény (A Lengyel 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2004. 
április 30-i 92. száma, 885. tétel) 11. 
cikkében, valamint az ápolói és szülésznői 
szakmáról szóló, 2011. július 15-i törvény 
55.2. cikkével (A Lengyel Köztársaság 
Hivatalos Közlönyének 2011. augusztus 
23-i 174. száma, 1039. tétel) felváltott, a 
középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga –
érettségi) rendelkező, az ápolói és 
szülésznői szakmát oktató egészségügyi 
líceumban és egészségügyi szakiskolában 
végzett ápolók és szülésznők képzésének 
részletes feltételeiről szóló, 2004. május 
11-i egészségügyi miniszteri rendeletben 
(A Lengyel Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 2004. május 13-i 110. száma, 
1170. tétel, további módosításokkal), 
továbbá a középiskolai bizonyítvánnyal 
(záróvizsga – érettségi) rendelkező, az 
ápolói és szülésznői szakmát oktató 
egészségügyi középiskolában vagy 
felsőfokú intézményben végzett ápolók és 
szülésznők felsőoktatási képzésének 
részletes feltételeiről szóló, 2012. június 4-
i egészségügyi miniszteri rendeletben (A 
Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
2012. július 6., 770. tétel) szereplő 
különleges továbbképző program 
keretében szereztek, minden tagállam 
elismeri annak ellenőrzése céljából, hogy 
az érintett személy hasonló szintű 
ismeretekkel és szaktudással rendelkezik-
e, mint azok az ápolók, akik az V. 
melléklet 5.5.2. pontjában 
Lengyelországra vonatkozóan 
meghatározott képesítéssel rendelkeznek.

Or. en
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Módosítás 531
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 532
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 533
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fi

Módosítás 534
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők 
meghatározására:
a) a (3) bekezdés a) pontjában említett, a 
gyógyszerek és a gyógyszergyártás során 
felhasznált anyagok ismeretének 
megfelelő szintje, valamint az ebből 
adódó, a tudományos és technológiai 
haladáshoz igazodó szükséges készségek;
b) a (3) bekezdés b) pontjában említett 
ismeretek megértésének megfelelő szintje, 
valamint az ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz igazodó 
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szükséges készségek;
c) a (3) bekezdés c) pontjában említett 
ismeretek megértésének megfelelő szintje, 
valamint az ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz igazodó 
szükséges készségek;
d) a (3) bekezdés d) pontjában említett, a 
tudományos adatok értékelésére 
vonatkozó ismeretek megfelelő szintje, 
valamint az ebből adódó, a tudományos és 
technológiai haladáshoz igazodó 
szükséges készségek.”

Or. de

Módosítás 535
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikkben (új) előírt szakmai 
szervekkel folytatott konzultációt és azok 
javaslatainak beépítését követően az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
következők meghatározására:

Or. en

Módosítás 536
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont (új)
2005/36/EK irányelv
45 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 537
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az építészmérnöki képzés legalább 
hatéves, az ezzel egyenértékű ECTS-
kreditek számával is meghatározható
tanulmányokat foglal magában. A 
valamely tagállamban folytatott képzés a 
következőkből áll:

(1) Az építészmérnöki képzés legalább 
hatéves tanulmányokat foglal magában. A 
valamely tagállamban folytatott képzés a 
következőkből áll:

Or. de

Módosítás 538
Emilie Turunen

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

(1) Az építészmérnöki képzés legalább 
hatéves, az ezzel egyenértékű ECTS-
kreditek számával is meghatározható 
tanulmányokat foglal magában. A 
valamely tagállamban folytatott képzés a 
következőkből áll:

(1) Az építészmérnöki képzés legalább 
hatéves, az ezzel egyenértékű ECTS-
kreditek számával is meghatározható 
tanulmányokat foglal magában. A 
valamely tagállamban folytatott képzés a 
következők egyikéből vagy mindegyikéből 
áll:

Or. en

Módosítás 539
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) legalább négyéves, kiegészítésként az
ezzel egyenértékű ECTS-kreditek 
számával is megadható, teljes idejű, 
egyetemen vagy azzal egyenértékű oktatási 
intézményben végzett, sikeres egyetemi 
szintű vizsgával lezárt tanulmányok, és egy 
legalább kétéves, kötelező, felügyelt 
szakmai gyakorlat, amely a szakmai 
gyakorlatról szóló bizonyítvány 
kiadásához vezet;

Or. en

Indokolás

A képzés időtartamának méréseként az ECTS-kreditek használatára való utalás csak az 
egyetemi tanulmányokra vonatkozhat. A szakmai gyakorlat kötelező jellegének hangsúlyozása 
érdekében a szakmai gyakorlat teljesítését az illetékes hatóság által kiállított bizonyítvány 
kiadásával kell jelezni.
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Módosítás 540
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 541
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) legalább négyéves, kiegészítő jelleggel
az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek 
számával is meghatározható, teljes idejű, 
egyetemen vagy azzal egyenértékű oktatási 
intézményben végzett, hivatalos képesítést 
nyújtó, sikeres egyetemi szintű vizsgával 
lezárt tanulmányok, és egy legalább 
kétéves, szakmai képesítést nyújtó szakmai 
gyakorlat a gyakorlati képzés érdekében;

Or. de

Módosítás 542
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
2005/36/EK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) legalább négyéves, az ezzel egyenértékű 
ECTS-kreditek számával is 
meghatározható, teljes idejű, egyetemen 
vagy azzal egyenértékű oktatási 
intézményben végzett, sikeres egyetemi 
szintű vizsgával lezárt tanulmányok, és egy 
legalább kétéves szakmai gyakorlat a 
gyakorlati képzés érdekében, szakmai 
tapasztalat szerzése céljából;

Or. de

Indokolás

A szakmai gyakorlat időtartamának támogatása az automatikus elismerés előfeltételeként, 
amelyet alapvetően a képzés időtartamától függetlenül két évben kell meghatározni. Mivel e 
területen csak korlátozottan van lehetőség fizetett szakmai gyakorlatra, a végzősök számára 
lehetővé kell tenni, hogy nem fizetett szakmai gyakorlat révén is megszerezhessék a szakmai 
gyakorlatot, és építészként nyilvántartásba vetethessék magukat.

Módosítás 543
Pablo Arias Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Módosítás 544
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) legalább négyéves, teljes idejű, 
egyetemen vagy azzal egyenértékű oktatási 
intézményben végzett, sikeres egyetemi 
szintű vizsgával lezárt tanulmányok, és egy 
legalább kétéves, szabályozott szakma 
képzési anyagába illeszkedő szakmai 
gyakorlat, amely a képesítés megszerzését 
igazoló okirat érvényességének feltétele;

Or. fr

Módosítás 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 546
Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
2005/36/EK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 547
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) legalább ötéves, kiegészítő jelleggel az 
ezzel egyenértékű ECTS-kreditek 
számával is meghatározható, teljes idejű, 
egyetemen vagy azzal egyenértékű oktatási 
intézményben végzett, hivatalos képesítést 
nyújtó, sikeres egyetemi szintű vizsgával 
lezárt tanulmányok, és egy legalább egy 
éves, szakmai képesítést nyújtó szakmai 
gyakorlat a gyakorlati képzés érdekében;

Or. de

Módosítás 548
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) legalább ötéves, teljes idejű, egyetemen 
vagy azzal egyenértékű oktatási 
intézményben végzett, sikeres egyetemi 
szintű vizsgával lezárt tanulmányok;

Or. es

Módosítás 549
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) legalább ötéves, az ezzel egyenértékű 
ECTS-kreditek számával is 
meghatározható, teljes idejű, egyetemen 
vagy azzal egyenértékű oktatási 
intézményben végzett, sikeres egyetemi 
szintű vizsgával lezárt tanulmányok, és egy 
legalább egy éves szakmai gyakorlat a 
gyakorlati képzés érdekében, szakmai 
tapasztalat szerzése céljából.

Or. de

Indokolás

A szakmai gyakorlat időtartamának támogatása az automatikus elismerés előfeltételeként, 
amelyet alapvetően a képzés időtartamától függetlenül két évben kell meghatározni. Mivel e 
területen csak korlátozottan van lehetőség fizetett szakmai gyakorlatra, a végzősök számára 
lehetővé kell tenni, hogy nem fizetett szakmai gyakorlat révén is megszerezhessék a szakmai 
gyakorlatot, és építészként nyilvántartásba vetethessék magukat.
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Módosítás 550
Pablo Arias Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) legalább ötéves, teljes idejű, egyetemen 
vagy azzal egyenértékű oktatási 
intézményben végzett, sikeres egyetemi 
szintű vizsgával lezárt tanulmányok;

Or. es

Módosítás 551
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) legalább ötéves, teljes idejű, egyetemen 
vagy azzal egyenértékű oktatási 
intézményben végzett, sikeres egyetemi 
szintű vizsgával lezárt tanulmányok, és egy 
legalább egy éves, szabályozott szakma 
képzési anyagába illeszkedő szakmai 
gyakorlat, amely a képesítés megszerzését 
igazoló okirat érvényességének feltétele.

Or. fr

Módosítás 552
Pablo Arias Echeverría
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
2005/36/EK irányelv
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Indokolás

A fizetett gyakorlatra utaló hivatkozásokat törölni kell, mivel Spanyolországban nincs ilyen 
jellegű tapasztalat, a gazdasági helyzet pedig jelenleg nem teszi lehetővé a modellváltást. Az 
irányelv fizetett gyakorlatokkal kapcsolatos határozatlansága számos problémát szülhet az 
alkalmazás során. Ezért, amennyiben e hivatkozás végül megmarad, az irányelvben 
pontosabban meg kell határozni, hogy a gyakorlatokat valamilyen bértábla alapján fizetik-e, 
és hogy a tagállamok kötelesek-e fedezni a teljes társadalombiztosítási költséget. 

Módosítás 553
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fizetett szakmai gyakorlatot valamely 
tagállamban, olyan személy felügyelete 
alatt kell elvégezni, aki a gyakorlati képzés 
biztosításához szükséges képességei 
vonatkozásában megfelelő garanciákkal 
rendelkezik. A szakmai gyakorlatra az (1) 

(3) A szakmai gyakorlatot valamely 
tagállamban, olyan személy felügyelete 
alatt végzik, aki a gyakorlati képzés 
biztosításához szükséges képességei 
vonatkozásában megfelelő garanciákkal 
rendelkezik. A szakmai gyakorlatra az (1) 



AM\916301HU.doc 95/98 PE498.002v01-00

HU

bekezdésben meghatározott tanulmányok 
befejezését követően kerül sor. A fizetett 
szakmai gyakorlat lezárását az előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okirathoz 
csatolt bizonyítvány által kell igazolni.

bekezdésben meghatározott tanulmányok 
befejezését követően kerül sor. A fizetett 
szakmai gyakorlat lezárását az előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okirathoz 
csatolt bizonyítvány igazolja.

Or. en

Indokolás

A fizetett jellegre utaló hivatkozást el kell hagyni.

Módosítás 554
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A szakmai gyakorlatot valamely 
tagállamban, olyan építész vagy az illetékes 
hatóság által erre felhatalmazott szervezet
felügyelete alatt és vezetésével kell 
elvégezni, akinek/amelynek a gyakorlati 
képzés biztosításához szükséges 
képességeit ellenőrizték. A szakmai 
gyakorlat lezárását az előírt képesítés 
megszerzését tanúsító hivatalos okirathoz 
csatolt, hatóság által kiállított
bizonyítvánnyal kell igazolni.

Or. de

Módosítás 555
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
2005/36/EK irányelv
46 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A szakmai gyakorlatot valamely 
tagállamban, olyan építész vagy az illetékes 
hatóság által erre felhatalmazott személy
vagy szervezet felügyelete alatt és 
vezetésével kell elvégezni,
akinek/amelynek a gyakorlati képzés 
biztosításához szükséges képességeit 
ellenőrizték. A fizetett szakmai gyakorlat 
lezárását az előírt képesítés megszerzését 
tanúsító, az illetékes hatóság által kiállított
okirathoz csatolt bizonyítvánnyal kell 
igazolni.

Or. de

Módosítás 556
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 557
Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
2005/36/EK irányelv
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 558
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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