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Módosítás 559
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
2005/36/EK irányelv
46 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 560
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E cikk alkalmazásában a „közös 
képzési keret” az ismeretek, képességek és 
készségek valamely szakma gyakorlásához 
szükséges összességét jelenti. E szakma 
megkezdésének és gyakorlásának céljára a 
tagállam az említett képzési keret alapján 
megszerzett képesítéseket tanúsító 
okiratoknak saját területén ugyanazt a 
hatályt biztosítja, mint a saját maga által 
kibocsátott előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okiratoknak, amennyiben a 
képzési keret megfelel a (2) bekezdésben 

(1) E cikk alkalmazásában a „közös 
képzési keret” az ismeretek, képességek és 
készségek valamely szakma gyakorlásához 
szükséges összességét jelenti.
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foglalt feltételeknek. E feltételek 
tiszteletben tartják a (3) bekezdésben 
meghatározottakat.

Az egyes tagállamok területén közös 
képzési keret hozható létre, az e cikkben 
megállapított feltételekkel és módon.
E szakma megkezdésének és 
gyakorlásának céljára a tagállam az 
említett képzési keret alapján megszerzett 
képesítéseket tanúsító okiratoknak saját 
területén ugyanazt a hatályt biztosítja, mint 
a saját maga által kibocsátott előírt 
képesítés megszerzését tanúsító 
okiratoknak, amennyiben a képzési keret 
megfelel a (2) bekezdésben foglalt 
feltételeknek. E feltételek tiszteletben 
tartják a (3) bekezdésben 
meghatározottakat.

Or. en

Módosítás 561
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E cikk alkalmazásában a „közös 
képzési keret” az ismeretek, képességek és 
készségek valamely szakma gyakorlásához 
szükséges összességét jelenti. E szakma 
megkezdésének és gyakorlásának céljára a 
tagállam az említett képzési keret alapján 
megszerzett képesítéseket tanúsító 
okiratoknak saját területén ugyanazt a 
hatályt biztosítja, mint a saját maga által 
kibocsátott előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okiratoknak, amennyiben a 
képzési keret megfelel a (2) bekezdésben 
foglalt feltételeknek. E feltételek 
tiszteletben tartják a (3) bekezdésben 

(1) E cikk alkalmazásában a „közös 
képzési keret” az ismeretek, képességek és 
készségek valamely szakma gyakorlásához 
szükséges összességét jelenti. A
követelmények magukban foglalhatják az 
ECTS-kreditek számát, amely azonban 
önmagában nem lehet kritérium. E 
szakma megkezdésének és gyakorlásának 
céljára a tagállam az említett képzési keret 
alapján megszerzett képesítéseket tanúsító 
okiratoknak saját területén ugyanazt a 
hatályt biztosítja, mint a saját maga által 
kibocsátott előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okiratoknak, amennyiben a 
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meghatározottakat. képzési keret megfelel a (2) bekezdésben 
foglalt feltételeknek. E feltételek 
tiszteletben tartják a (3) bekezdésben 
meghatározottakat.

Or. en

Módosítás 562
Phil Prendergast

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E cikk alkalmazásában a „közös 
képzési keret” az ismeretek, képességek és 
készségek valamely szakma gyakorlásához 
szükséges összességét jelenti. E szakma 
megkezdésének és gyakorlásának céljára a 
tagállam az említett képzési keret alapján 
megszerzett képesítéseket tanúsító 
okiratoknak saját területén ugyanazt a 
hatályt biztosítja, mint a saját maga által 
kibocsátott előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okiratoknak, amennyiben a 
képzési keret megfelel a (2) bekezdésben 
foglalt feltételeknek. E feltételek 
tiszteletben tartják a (3) bekezdésben 
meghatározottakat.

(1) E cikk alkalmazásában a „közös 
képzési keret” az ismeretek, képességek és 
készségek valamely szakma gyakorlásához 
szükséges összességét, vagy a III. cím III. 
fejezetében szabályozott szakmák esetében 
a posztgraduális szakirányú képzést
jelenti. E szakma vagy szakirányú 
végzettség megkezdésének és 
gyakorlásának céljára a tagállam az 
említett képzési keret alapján megszerzett 
képesítéseket tanúsító okiratoknak saját 
területén ugyanazt a hatályt biztosítja, mint 
a saját maga által kibocsátott előírt 
képesítés megszerzését tanúsító 
okiratoknak, amennyiben a képzési keret 
megfelel a (2) bekezdésben foglalt 
feltételeknek. E feltételek tiszteletben 
tartják a (3) bekezdésben 
meghatározottakat.

Or. en

Módosítás 563
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdés rendelkezései nem 
alkalmazhatók az orvos, általános ápoló, 
fogorvos, állatorvos, szülésznő, 
gyógyszerész és építészmérnök szakmára, 
melyek esetében az előírt képesítések 
megszerzését tanúsító okiratok 
elismerésének alapja az összehangolt 
képzési minimumkövetelményeken 
alapuló feltétel nélküli elismerésének elve.

Or. en

Indokolás

Az irányelv nem vezethet be egy harmadik elismerési rendszert a szakmai képesítések feltétel 
nélküli és általános elismerésének rendszere mellett. Ez csak összezavarná a szakembereket és 
az illetékes hatóságot. Egyértelművé kell tenni, hogy a közös képzési keret egyik ágazati 
szakmára sem vonatkozik.

Módosítás 564
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság megvizsgálja a szakmai 
szövetségek és a tagállamok javaslatait és 
tervezeteit annak megállapítása 
érdekében, hogy teljesítik-e a (2) 
bekezdésben rögzített kritériumokat, és 
felhívja valamennyi tagállamot, hogy 
értékeljék a közös képzési keret 
bevezetésének lehetséges következményeit, 
továbbá határozzák meg, hogy mely 
intézményekben lehet ilyen képzési keretet 
kínálni. Ezzel kapcsolatban a tagállamok 
mindenekelőtt azt vizsgálják meg, hogy az 
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egyetemi vagy főiskolai általános képzés 
keretében, illetve a szakképzés keretében 
fel lehet-e kínálni egy ilyen képzési 
keretet, és ha igen, milyen mértékben.

Or. de

Indokolás

A duális szakképzési rendszerek erősítése.

Módosítás 565
Ildikó Gáll-Pelcz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 566
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 567
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az érintett szakma legalább a tagállamok 
egyharmadában szabályozott szakmának 
minősül, vagy a tagállamok kétharmada 
egyetért a 49a. cikk (2) bekezdésének 
rendelkezéseivel.

Or. en

Módosítás 568
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tudás, a képességek és a készségek 
közösen meghatározott összessége a 
tagállamok legalább egyharmadának
oktatási és képzési rendszereiben 
meghatározott tudást, képességeket és 
készségeket egyesíti;

c) a tudás, a képességek és a készségek 
közösen meghatározott összessége a 
tagállamok legalább egynegyedének
oktatási és képzési rendszereiben 
meghatározott tudást, képességeket és 
készségeket egyesíti;

Or. en

Indokolás

A közös képzési keret felállításához kapcsolódó kritériumoknak rugalmasabbnak kell lenniük 
annak érdekében, hogy a szakmákat ösztönözzék ennek használatára.

Módosítás 569
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis, 
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Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tudás, a képességek és a készségek 
közösen meghatározott összessége a 
tagállamok legalább egyharmadának 
oktatási és képzési rendszereiben 
meghatározott tudást, képességeket és 
készségeket egyesíti;

c) a tudás, a képességek és a készségek 
közösen meghatározott összessége a 
tagállamok legalább egyharmadának 
oktatási és képzési rendszereiben 
meghatározott tudást, képességeket és 
készségeket egyesíti; ezzel kapcsolatban
nincs jelentősége annak, hogy a 
mindenkori tudást, képességeket és 
készségeket a tagállamokban általános 
egyetemi vagy főiskolai képzés, vagy pedig 
szakképzés keretében szerezték-e meg;

Or. de

Indokolás

A duális szakképzési rendszerek erősítése.

Módosítás 570
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tudás, a képességek és a készségek 
közösen meghatározott összessége a 
tagállamok legalább egyharmadának 
oktatási és képzési rendszereiben 
meghatározott tudást, képességeket és 
készségeket egyesíti;

c) a tudás, a képességek és a készségek 
közösen meghatározott összessége a 
tagállamok legalább egyharmadának 
oktatási és képzési rendszereiben 
meghatározott tudást, képességeket és 
készségeket egyesíti. Ha a kérdéses 
szakmát az egyik tagállamban már a 3. 
cikk (1) bekezdésének la) pontja 
értelmében duális képzési rendszer 
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szabályozza, a közös képzési keret az 
aktuális színvonal megőrzése mellett a 
képzést duális rendszerben írja elő;

Or. de

Módosítás 571
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 572
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a közös képzési keretben meghatározott 
tudás, képességek és készségek az ezen 
irányelv(*) 11. cikkében foglalt képesítési 
szintekre vonatkoznak;
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mellékletében meghatározottak szerint;

Or. de

Módosítás 573
Phil Prendergast

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az irányelv 11. cikke már tartalmaz jól működő és differenciált rendszert a képesítések 
értékelésére. Az európai képesítési keret nem minden EU-tagállamban működik, és azt az 
egyes uniós tagállamokban nem azonos szabványoknak megfelelően ültették át. Az irányelv 
11. cikke az azt alkalmazó illetékes hatóságok által előnyben részesített és elfogadott 
gyakorlat (GHK tanulmány, 2011).

Módosítás 574
Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tudás, képességek és készségek az ezen 
irányelv 11. cikkében foglalt szintekre 
vonatkoznak. A 11. cikk nem 
alkalmazandó az V. melléklet 1. pontja 
értelmében szabályozott szakmákra.

Or. en

Módosítás 575
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 576
Phil Prendergast

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a szakma, vagy a III. cím III. fejezete 
alatt szabályozott szakmák esetében a 
szakirányú továbbképzés nem tartozik 
másik közös képzési keret hatálya alá, és 
az eddigiekben nem került szabályozásra a 
III. cím III. fejezete, vagy a 10. cikk b) 
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pontja alatt, és az V. mellékletben nem 
nyert szakirányú továbbképzésként
elismerést;

Or. en

Módosítás 577
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) az érintett szakma nem tartozik másik 
közös képzési keret hatálya alá;

Or. fr

Módosítás 578
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a közös képzési keretet átlátható 
szabályozási eljárás keretében, olyan 
tagállamokat képviselő érdekeltek 
részvételével – adott esetben velük 
együttműködésben – határozták meg, 
melyekben a szakma még nem került 
szabályozásra;

Or. en
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Indokolás

Egyes szakmák szabályozhatók az összes tagállamban vagy a tagállamok többségében. Az 
ilyen szakmák esetében e rendelkezésnek nem szabad túlságosan merevnek lennie.

Módosítás 579
Constance Le Grip

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a közös képzési keretet átlátható 
szabályozási eljárás keretében határozták 
meg, ami azt jelenti, hogy az ilyen irányú 
kezdeményezéseket közzé kell tenni, és a 
szakmai szervezetekkel, valamint a további 
reprezentatív érdekeltekkel – köztük azon 
tagállamokat képviselőivel, amelyekben a 
szakma még nem került szabályozásra –
szoros együttműködésben kell kidolgozni;

Or. en

Indokolás

Az érintett reprezentatív felekkel folytatott konzultáció elengedhetetlen.

Módosítás 580
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a közös képzési keret valamennyi 
tagállam állampolgárai számára lehetővé 
teszi a képesítések e képzési kereten belüli 

g) a közös képzési keret valamennyi 
tagállam állampolgárai számára lehetővé 
teszi a képesítések e képzési kereten belüli 



AM\916793HU.doc 15/93 PE498.003v02-00

HU

megszerzését anélkül, hogy ennek feltétele 
lenne a valamely szakmai szervezetben 
fennálló tagság vagy az említett szervezet 
nyilvántartásába történő felvétel.

megszerzését anélkül, hogy ennek feltétele 
lenne a valamely szakmai szervezetben 
előzőleg fennálló tagság vagy az említett 
szervezet nyilvántartásába történő felvétel.

Or. de

Módosítás 581
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 582
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

közös képzési kereten belül megszerezhető 
képesítések meghatározását illetően. Ezek 
részletezettsége nem lépheti túl a III. cím 
III. fejezetében foglalt minimális képzési 
követelményeket.

Or. de

Módosítás 583
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a meghatározó érdekelt felek az 57c.
(új) cikkben rögzített fórumával vagy 
fórumaival folytatott konzultációt 
követően – e fórum vagy fórumok 
javaslatait figyelembe véve – az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a tudás, 
a képességek és a készségek közös 
rendszerének, valamint a közös képzési 
kereten belül megszerezhető képesítések 
meghatározását illetően.

Or. en

Módosítás 584
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 35 pont
2005/36/EK irányelv
49 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot a törölve
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(3) bekezdésben említett közös képzési 
keretnek megfelelően megszerzendő 
szakmai címről.

Or. de

Módosítás 585
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállam kérelmezheti a (3) 
bekezdésben említett közös képzési keret
alkalmazásától való eltérést saját területén, 
amennyiben egyébként fennállna annak 
kényszere, hogy egy új szabályozott 
szakmát kell saját területén bevezetnie, ha 
szükségessé válna a meglévő, a szakmák 
szerkezetére vonatkozó nemzeti alapelvek 
megváltoztatása az érintett szakmákhoz 
kapcsolódó képzés és a szakmák 
gyakorlásának megkezdéséhez előírt 
feltételek vonatkozásában, vagy ha a 
tagállam nem óhajtja nemzeti képesítési 
rendszerét a közös képzési keretben foglalt 
képesítésekkel összekapcsolni. A Bizottság 
végrehajtási határozatot fogadhat el az 
eltérés engedélyezésére az érintett 
tagállamok számára.

(5) A tagállam a (3) bekezdés szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
hatályba lépésétől számított 6 hónapos 
határidőn belül nyilatkozhat, hogy a (3) 
bekezdésben említett közös képzési keret 
saját területén nem alkalmazható, mert
egyébként fennállna annak kényszere, hogy 
egy új szabályozott szakmát kell saját 
területén bevezetnie, ha szükségessé válna 
a meglévő, a szakmák szerkezetére 
vonatkozó nemzeti alapelvek 
megváltoztatása az érintett szakmákhoz 
kapcsolódó képzés és a szakmák 
gyakorlásának megkezdéséhez előírt 
feltételek vonatkozásában, vagy ha a 
tagállam nem óhajtja nemzeti képesítési 
rendszerét a közös képzési keretben foglalt 
képesítésekkel összekapcsolni.

Or. de

Módosítás 586
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

49b. cikk törölve

Or. de

Módosítás 587
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közös képzési vizsgák törölve

Or. de

Módosítás 588
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E cikk alkalmazásában a közös képzési 
vizsga olyan alkalmassági vizsgát jelent, 
mely felméri, hogy az érintett szakember 
mennyiben alkalmas valamely szakma 
gyakorlására az adott szakmát szabályozó 
valamennyi tagállamban. A közös képzési 
vizsga sikeres teljesítése lehetővé teszi, 
hogy az érintett szakmai tevékenység 
valamely tagállamban az adott 
tagállamban szakmai képesítést szerző 
szakemberekre vonatkozó feltételekkel 
megegyező feltételek mellett legyen 
megkezdhető és gyakorolható.

törölve
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Or. de

Módosítás 589
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös képzési vizsga megfelel a 
következő feltételeknek:

törölve

a) a közös képzési vizsga a III. cím I. 
fejezetében meghatározott, a képzés 
elvégzését tanúsító okiratok elismerésének 
általános rendszeréhez képest több 
szakember számára teszi lehetővé a
tagállamok közötti mobilitást;
b) az érintett szakma legalább a 
tagállamok egyharmadában szabályozott 
szakmának minősül;
c) a közös képzési vizsgát átlátható 
szabályozási eljárás keretében, olyan 
tagállamokat képviselő érdekeltek 
részvételével határozták meg, melyekben 
az adott szakma még nem került 
szabályozásra;
d) a közös képzési vizsga valamennyi 
tagállam állampolgára számára lehetővé 
teszi az említett vizsgán való részvételt és 
közös képzési vizsgák szervezését anélkül, 
hogy ennek feltétele lenne a valamely 
szakmai szervezetben fennálló tagság vagy 
az említett szervezet nyilvántartásába 
történő felvétel.

Or. de

Módosítás 590
Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 35 pont
2005/36/EK irányelv
49 b cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az érintett szakma legalább a tagállamok 
egyharmadában szabályozott szakmának 
minősül, vagy a tagállamok kétharmada 
hozzájárul a 49b2 cikkhez.

Or. en

Módosítás 591
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 592
Heide Rühle, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 35 pont
2005/36/EK irányelv
49 b cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a közös képzési vizsga 
feltételeinek meghatározására.

törölve

Or. de

Módosítás 593
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a közös képzési vizsga 
feltételeinek meghatározására.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a meghatározó érdekelt felek az 57c.
(új) cikkben rögzített fórumával vagy 
fórumaival folytatott konzultációt 
követően – e fórum vagy fórumok 
javaslatait figyelembe véve – az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a közös 
képzési vizsga feltételeinek és az ott 
vizsgált kritériumoknak a
meghatározására.

Or. en

Módosítás 594
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 36 pont (új)
2005/36/EK irányelv
49 b cikk – 3 a a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3aa) E cikk alapján, az egyes tagállamok 
illetékes hatóságai közötti 
információcserére a belső piaci 
információs rendszer (IMI) segítségével 
kerül sor.

Or. en

Módosítás 595
Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont2005/36/EK irányelv
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. fr

Módosítás 596
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 597
Claudio Morganti, Matteo Salvini
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
2005/36/EK irányelv
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. it

Indokolás

A magyar nyelvi változatot a módosítás nem érinti.

Módosítás 598
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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tevékenység ellátásához.

Or. en

Módosítás 599
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállam biztosítja, hogy a
nyelvismeretet érintő ellenőrzést egy arra 
illetékes hatóság a 4d. cikkben, a 7. cikk
(4) bekezdésében és az 51. cikk (3) 
bekezdésében említett határozat 
meghozatalát követően, azonban a szakma 
végzésének engedélyezését megelőzően 
elvégezze, amennyiben komoly és valós 
kétségek merülnek fel abban a tekintetben, 
hogy a szakember kellő nyelvismerettel 
rendelkezik a gyakorolni szándékozott 
szakmai tevékenység ellátásához. Ha egy 
adott szakma esetében nincs illetékes 
hatóság, a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy legyen egy olyan elismert 
intézmény, mely a nyelvismeret 
ellenőrzését el tudja végezni.

Or. en

Módosítás 600
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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



PE498.003v02-00 26/93 AM\916793HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. it

Módosítás 601
Phil Prendergast

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a közegészségre 
és a betegek biztonságára, a tagállamok 
átruházhatják illetékes hatóságaikra az arra 
vonatkozó jogot, hogy ellenőrizzék az 
adott munkakör ellátásához szükséges 
nyelvismeret meglétét, a szakmai képesítés 
elismerését követően, de a szakmához való 
hozzáférés biztosítását megelőzően. A 
nyelvismeret illetékes hatóság általi 
ellenőrzése nem akadályozhatja a 
munkaadót abban, hogy szükség esetén 
további ellenőrzést végezzen.

Or. en
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Módosítás 602
Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 603
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a betegek 
biztonságára vagy az oktatási ágazat 
minőségére, a tagállamok átruházhatják 
illetékes hatóságaikra az arra vonatkozó 
jogot, hogy valamennyi érintett szakember 
nyelvtudását ellenőrizzék, amennyiben az 
adott ágazatban működő társadalmi 
partnerek ezt kifejezetten előírják.
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megbízott nemzeti betegszervezetekre 
ruházhatják át.

Or. en

Módosítás 604
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 605
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a betegek 

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

és a betegek biztonságára, a tagállamok 
átruházhatják illetékes hatóságaikra az arra 
vonatkozó jogot, hogy közvetlenül, vagy 
felügyeletük mellett valamennyi érintett 
szakember nyelvtudását ellenőrizzék, vagy 
arra vonatkozó bizonyítékot írjanak elő, 
hogy ismerik a fogadó tagállam nyelvét. A
nyelvismeret ellenőrzésére, amennyiben 
van ilyen, a szakmai képesítés elismerését 
követően, de a szakmához való hozzáférés 
biztosítását megelőzően kerül sor.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell a nyelvismeret ellenőrzésének lebonyolításához kapcsolódó feltételeket.

Módosítás 606
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a betegek 
biztonságára, a tagállamok átruházhatják 
illetékes hatóságaikra az arra vonatkozó 
jogot, hogy valamennyi érintett szakember 
nyelvtudását ellenőrizzék vagy annak 
ellenőrzését felügyeljék, amennyiben a
szakember önálló vállalkozóként 
szándékozik működni vagy működik, vagy 
az országos egészségügyi ellátórendszer, 
vagy az országos egészségügyi 
ellátórendszerhez nem csatlakozott
magánszervezetek esetében a szervezet ezt 
kifejezetten előírja.

Or. en
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Indokolás

Az ellenőrzésnek minden szakemberre ki kell terjednie, függetlenül attól, hogy egy állami vagy 
magánszervezet alkalmazottja vagy önálló vállalkozó.

Módosítás 607
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a közegészségre 
és a betegek biztonságára, vagy 
közérdeken alapuló kényszerítő indokok 
alapján, a tagállamok átruházhatják 
illetékes hatóságaikra az arra vonatkozó 
jogot, hogy közvetlenül, vagy felügyeletük 
mellett valamennyi érintett szakember
nyelvi készségeit ellenőrizzék. A nyelvi 
készségek ellenőrzésének célja a 
szakember szakmai hivatása gyakorlása 
során, és különösen a betegek biztonsága 
és a közegészség védelme tekintetében, 
illetve közérdeken alapuló kényszerítő 
indok alapján szükséges szóbeli és írásbeli 
kommunikációs képességének 
megállapítása.

Or. en

Módosítás 608
Constance Le Grip

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

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

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

Or. en

Módosítás 609
Phil Prendergast

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 610
Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a betegek 
biztonságára, a tagállamok átruházhatják 
illetékes hatóságaikra az arra vonatkozó 
jogot, hogy valamennyi érintett szakember 
nyelvtudását ellenőrizzék, vagy arra 
vonatkozó bizonyítékot írjanak elő, hogy 
ismerik a fogadó tagállam nyelvét, a 
szakmai képesítés elismerését követően, de 
a szakmához való hozzáférés biztosítását 
megelőzően.

Or. en

Módosítás 611
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a betegek 
biztonságára, a tagállamok átruházhatják 
illetékes hatóságaikra az arra vonatkozó 
jogot, hogy valamennyi érintett szakember 
nyelvtudását ellenőrizzék, amennyiben az 
országos egészségügyi ellátórendszer ezt 

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

ismerik a fogadó tagállam nyelvét, a 
szakmai képesítés elismerését követően, de 
a szakmához való hozzáférés biztosítását 
megelőzően.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi 2005/36/EK irányelv megengedi, hogy az illetékes hatóságok a szakmához való 
hozzáférést - a szakemberek képesítésük elismerésére vonatkozó jogától függetlenül - a 
nyelvismerethez kössék. E feltétel különösen fontos az olyan szakmák esetében, amelyek 
gyakorlása kihat a betegek biztonságára.

Módosítás 612
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 613
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A nyelvismeret ellenőrzése a tagállam 
valamely, az érintett személy választása 
szerinti hivatalos nyelvének ismeretére 
korlátozódik. Minden olyan díjnak,
amelyet a nyelvismeret ellenőrzése 
kapcsán a kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek és arányosnak kell lennie. Az 
érintett személynek jogában áll a vizsga 
ellen a nemzeti bírósághoz fellebbezést 
benyújtani.

Or. en

Indokolás

Az adott nyelv kellő ismeretének igazolása a szakemberek feladata. Ennek díja azonban 
legyen ésszerű és arányos; nem szabad akadályoznia a szakemberek szabad mozgását. A díj 
nem válhat a szakma gyakorlásának kerékkötőjévé. A hazai vagy nem uniós szakemberektől 
egyes tagállamokban már most is kérhetnek pénzügyi hozzájárulást.

Módosítás 614
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A nyelvismeret ellenőrzése a tagállam 
valamely, a szakmai képesítéssel 
rendelkező személy foglalkozásának a 
gyakorlásához szükséges hivatalos 
nyelvének ismeretére korlátozódik, arányos 
a gyakorolni szándékozott tevékenységgel 
és a szakember számára díjtalan. Az 
érintett személynek jogában áll a vizsga 
ellen a nemzeti bíróságokhoz fellebbezést 
benyújtani.



AM\916793HU.doc 35/93 PE498.003v02-00

HU

Or. fr

Módosítás 615
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A nyelvismeret ellenőrzése a tagállam azon
hivatalos nyelvének ismeretére 
korlátozódik, amelyet az érintett személy 
szakmája gyakorlása során használni 
szándékozik, arányos a gyakorolni 
szándékozott tevékenységgel és a 
szakember számára díjtalan. Az érintett 
személynek jogában áll a vizsga ellen a 
nemzeti bíróságokhoz fellebbezést 
benyújtani.”

Or. en

Módosítás 616
Pablo Arias Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A nyelvvizsga a tagállam valamely, az 
érintett személy választása szerinti 
hivatalos nyelvének ismeretére 
korlátozódik, arányos a gyakorolni 
szándékozott tevékenységgel és a 
szakember számára nem járhat aránytalan 
költséggel. Az érintett személynek jogában 
áll a vizsga ellen a nemzeti bíróságokhoz 
fellebbezést benyújtani.
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Or. es

Módosítás 617
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 618
Phil Prendergast

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A nyelvismeret ellenőrzése arányos a 
gyakorolni szándékozott tevékenységgel és 
a szakember számára díjtalan. Az érintett 
személynek jogában áll a vizsga ellen a 
nemzeti bíróságokhoz fellebbezést 
benyújtani.”
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Módosítás 619
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A nyelvismeret ellenőrzése a tagállam 
valamely, az érintett személy választása 
szerinti hivatalos nyelvének ismeretére 
korlátozódik, és a szakembert terhelő 
bármely költségének ésszerűnek és 
arányosnak kell lennie. Az érintett 
személynek jogában áll a vizsga ellen a 
nemzeti jognak megfelelően fellebbezést 
benyújtani.”

Or. en

Módosítás 620
Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A nyelvismeret bármely módon történő
ellenőrzése arányos a gyakorolni 
szándékozott tevékenységgel és a 
szakember számára díjtalan. Az érintett 
személynek jogában áll a vizsga ellen a 
nemzeti bíróságokhoz fellebbezést 
benyújtani.”
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Módosítás 621
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

55a. cikk törölve

Or. el

Indokolás

A más tagállamban folytatott szakmai gyakorlatok elismerését illetően az érintettek nem 
szakemberek, és ebben a minőségükben az irányelv alkalmazási körén kívül esnek.

Módosítás 622
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Polgári jogi felelősség és a szakmai 
továbbképzés kötelezettsége
(1) Ez az irányelv nem érinti azokat az 
uniós és nemzeti irányelveket, amelyek 
lehetőséget biztosítanak a tagállamoknak 
arra, hogy megköveteljék biztosítások 
vagy pénzügyi garanciák meglétét, és 
azokat a követelményeket sem, amelyek 
kollektív kompenzációs alapban való 
részvételre vonatkoznak – például a 
szakmai testületek vagy szervezetek tagjai 
esetében –, amennyiben ezek a 
rendelkezések nem megkülönböztető 
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jellegűek.
(2) Ez az irányelv nem érinti azokat a 
nemzeti rendelkezéseket, amelyek –
nyomós közérdek alapján – a hivatás 
gyakorlásának a jogát a foglalkozás 
rendszeres gyakorlásának bizonyításához 
kötik, amennyiben ezek a rendelkezések 
nem megkülönböztető jellegűek. 

Or. fr

Módosítás 623
Pablo Arias Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

55a. cikk törölve

Or. es

Indokolás

A fizetett szakmai gyakorlatra utaló hivatkozást el kellene hagyni, mivel Spanyolországban 
ennek nincs hagyománya, és a jelenlegi gazdasági helyzet nem teszi lehetővé a 
paradigmaváltást. Az irányelv fizetett szakmai gyakorlattal kapcsolatos pontatlansága számos 
alkalmazási problémát vetne fel. Ezért, ha úgy döntenek, hogy megtartják ezt a hivatkozást, az 
irányelvnek pontosítania kell, hogy a gyakorlat javadalmazása valamilyen díjtábla alapján 
történik-e, továbbá hogy az államnak kell-e állnia az összes szociális biztonsági költséget.

Módosítás 624
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 39 pont
2005/36/EK irányelv
55 a cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetett szakmai gyakorlat elismerése törölve

Or. es

Indokolás

A fizetett szakmai gyakorlatra utaló hivatkozást el kell hagyni, mivel Spanyolországban ennek 
nincs hagyománya, és a jelenlegi gazdasági helyzet nem teszi lehetővé a paradigmaváltást. Az 
irányelv a fizetett szakmai gyakorlattal kapcsolatos határozatlansága számos alkalmazási 
problémát vetne fel. Ezért, ha úgy döntenek, hogy megtartják ezt a hivatkozást, az irányelvnek 
pontosítania kell, hogy a gyakorlat javadalmazása valamilyen díjtábla alapján történik-e, 
továbbá hogy az államnak kell-e állnia az összes szociális biztonsági költséget.

Módosítás 625
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetett szakmai gyakorlat elismerése A kötelező, ellenőrzött szakmai gyakorlat 
elismerése

Or. en

Módosítás 626
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetett szakmai gyakorlat elismerése A szakmai gyakorlat elismerése

Or. de
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Módosítás 627
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetett szakmai gyakorlat elismerése A szakmai gyakorlat elismerése

Or. en

Módosítás 628
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetett szakmai gyakorlat elismerése A szakmai gyakorlat elismerése

Or. en

Módosítás 629
Constance Le Grip

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetett szakmai gyakorlat elismerése A szakmai gyakorlat elismerése

Valamely szabályozott szakma 
gyakorlására vonatkozó jogosultság 
biztosítása céljából a saját tagállam 
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elismeri a valamely másik tagállamban 
folytatott és az adott tagállam illetékes 
hatósága által igazolt szakmai 
gyakorlatot.
E cikk (1) bekezdésének alkalmazásában 
az alábbi feltételekkel ismerhető el 
szakmai gyakorlat:
– ECTS-kreditekkel járó felsőoktatás 
része, ahol gyakornokok hallgatói 
jogviszonnyal rendelkeznek vagy 
szakképzésben részesülnek ;
– írásbeli és jogilag kötelező érvényű 
szerződés alapján valósul meg, amely 
rögzíti a szakmai gyakorlat időtartamát, 
továbbá leírja a képzési célokat és a 
kijelölt feladatokat.

Or. en

Módosítás 630
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetett szakmai gyakorlat elismerése A szakmai gyakorlat elismerése

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 631
Andreas Schwab, Othmar Karas
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 39 pont
2005/36/EK irányelv
55 a cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetett szakmai gyakorlat elismerése A szakmai gyakorlat elismerése

Or. de

Indokolás

Az 55a. cikkből és a (20) preambulumbekezdésből következő módosításról van szó.

Módosítás 632
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetett szakmai gyakorlat elismerése A szabályozott szakma képzési anyagába 
illeszkedő és a képesítés megszerzését 
igazoló okirat érvényességét meghatározó
szakmai gyakorlat elismerése

Or. fr

Módosítás 633
Pablo Arias Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamely szabályozott szakma 
gyakorlására vonatkozó jogosultság 

törölve
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biztosítása céljából a saját tagállam 
elismeri a valamely másik tagállamban 
folytatott és az adott tagállam illetékes 
hatósága által igazolt szakmai 
gyakorlatot.

Or. es

Indokolás

A fizetett szakmai gyakorlatra utaló hivatkozást el kell hagyni, mivel Spanyolországban ennek 
nincs hagyománya, és a jelenlegi gazdasági helyzet nem teszi lehetővé a paradigmaváltást. Az 
irányelv a fizetett szakmai gyakorlattal kapcsolatos határozatlansága számos alkalmazási 
problémát vetne fel. Ezért, ha úgy döntenek, hogy megtartják ezt a hivatkozást, az irányelvnek 
pontosítania kell, hogy a gyakorlat javadalmazása valamilyen díjtábla alapján történik-e, 
továbbá hogy az államnak kell-e állnia az összes szociális biztonsági költséget.

Módosítás 634
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A saját tagállam elismeri a valamely másik 
tagállamban folytatott és az adott tagállam 
illetékes hatósága által igazolt szakmai 
gyakorlatot, amennyiben ez a szakmának 
a saját tagállamban való gyakorlása 
szempontjából lényeges.”.

Or. de

Módosítás 635
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 39 pont
2005/36/EK irányelv
55 a cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Valamely szabályozott szakma 
gyakorlására vonatkozó jogosultság 
biztosítása céljából a saját tagállam a 
javadalmazás mértékétől és jellegétől 
függetlenül elismeri a valamely másik 
tagállamban folytatott és az adott tagállam 
illetékes hatósága által igazolt, szabályozott 
szakma képzési anyagába illeszkedő
szakmai gyakorlatot.

Or. fr

Módosítás 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 637
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 39 pont
2005/36/EK irányelv
55 a cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 638
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 639
Andreas Schwab, Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Valamely szabályozott szakma 
gyakorlására vonatkozó jogosultság 
biztosítása céljából a saját tagállam 
elismeri a valamely másik tagállamban 
folytatott és az adott tagállam illetékes 
hatósága által igazolt, szabályozott szakma 
képzési anyagába illeszkedő szakmai 
gyakorlatot, attól függetlenül, hogy 
feltételekhez köti-e annak gyakorlását 
vagy sem. A tagállamok korlátozhatják a 
valamely másik tagállamban folytatott
szakmai gyakorlat maximális időtartamát, 
amennyiben ez a saját tagállamban 
valamely szabályozott szakma 
gyakorlására vonatkozó jogosultságra 
nézve előírás. A szakmai gyakorlat 
elismerése nem helyettesíti a szakma 
gyakorlásához való jog megszerzéséhez 
szükséges vizsgát.”.

Or. de

Indokolás

A szakképzés keretében végzett fizetés nélküli szakmai gyakorlatokat itt nem szabad kizárni. A 
mobilitást elő kell segíteni, ugyanakkor meg kell őrizni a szakmában való elhelyezkedés 
feltételeinek kógens jellegét. A szakmai gyakorlat ezért nem helyettesítheti a szakma 
gyakorlásához való jog megszerzéséhez leteendő vizsgát.

Módosítás 640
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamely szabályozott szakma 
gyakorlására vonatkozó jogosultság 

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

biztosítása céljából a saját tagállam 
elismeri a valamely másik tagállamban 
folytatott és az adott tagállam illetékes 
hatósága által igazolt, szabályozott szakma 
képzési anyagába illeszkedő szakmai 
gyakorlatot, amely a képesítés 
megszerzését igazoló okirat 
érvényességének feltétele.

Or. fr

Módosítás 641
Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 642
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 39 pont (új)
2005/36/EK irányelv
55 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

55b. Minden olyan díjnak, amelyet a 
további ellenőrzések kapcsán a 
kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
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arányosnak kell lennie a felmerült 
költségekkel, és a hazai vagy nem uniós 
szakemberekre rótt összeggel
összevethetőnek kell lennie.

Or. en

Indokolás

Nem ésszerűtlen a szakemberektől elvárni, hogy hozzájáruljanak például az ismétlő képzés 
költségeihez, amennyiben ez az összeg nem aránytalan. Egyes tagállamokban megkövetelhetik 
ezt a nem uniós vagy olyan hazai szakemberektől, akik egy ideje nem gyakorolják 
szakmájukat.

Módosítás 643
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 40 a pont (új)
2005/36/EK irányelv
55 b cikk (új) – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) A szakma gyakorlásának hosszan 
tartó felfüggesztését követő ellenőrzések
Azokban az esetekben, amikor egy 
szakembert a III. fejezet alapján már 
elismertek, szakmáját a nyilatkozattételre 
vagy annak megújítására vonatkozó 
kérelmet megelőzően az 57c. (új) és 58a.
cikkben megállapított ideig nem 
gyakorolta, a fogadó tagállam 
engedélyezheti az illetékes hatóságnak, 
hogy ellenőrizze a szakember 
alkalmasságát. Ezen ellenőrzéseknek 
arányosnak, megkülönböztetéstől 
mentesnek, és a szakember számára 
ingyenesnek kell lenniük. Közérdeken 
alapuló kényszerítő indokok esetén a 
tagállamok e cikk rendelkezéseit más 
szakmákra is kiterjeszthetik. A 
tagállamoknak minden döntésükről 
tájékoztatniuk kell a Bizottságot, amely 
azokat közzéteszi.
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Or. en

Módosítás 644
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 41 pont
2005/36/EK irányelv
56 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogadó tagállam és a saját tagállam 
illetékes hatóságai a 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben, valamint 
a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben előírt személyesadat-védelmi 
jogi rendelkezéseket tiszteletben tartva 
adatokat szolgáltatnak egymásnak azokról 
a fegyelmi eljárásokról, büntetőjogi 
szankciókról, vagy bármely egyéb, jelentős 
súlyú, konkrét körülményekről, amelyek az 
ezen irányelv alapján gyakorolt 
tevékenységek tekintetében várhatóan 
következményekkel járhatnak(*).

A fogadó tagállam és a saját tagállam 
illetékes hatóságai a 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben, valamint 
a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben előírt személyesadat-védelmi 
jogi rendelkezéseket tiszteletben tartva 
adatokat szolgáltatnak egymásnak azokról 
a fegyelmi eljárásokról, büntetőjogi 
szankciókról, vagy bármely egyéb, jelentős 
súlyú, konkrét körülményekről, amelyek az 
ezen irányelv alapján gyakorolt 
tevékenységek tekintetében várhatóan 
következményekkel járhatnak(*). Az 
illetékes hatóságok ebből célból a belső 
piaci információs rendszert (IMI) 
használják.

Or. en

Módosítás 645
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 41 pont
2005/36/EK irányelv
56 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogadó tagállam és a saját tagállam 
illetékes hatóságai a 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben, valamint 

A fogadó tagállam és a saját tagállam 
illetékes hatóságai a 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben, valamint 
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a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben előírt személyesadat-védelmi 
jogi rendelkezéseket tiszteletben tartva 
adatokat szolgáltatnak egymásnak azokról 
a fegyelmi eljárásokról, büntetőjogi 
szankciókról, vagy bármely egyéb, jelentős 
súlyú, konkrét körülményekről, amelyek az 
ezen irányelv alapján gyakorolt 
tevékenységek tekintetében várhatóan 
következményekkel járhatnak(*).

a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben előírt személyesadat-védelmi 
jogi rendelkezéseket tiszteletben tartva 
adatokat szolgáltatnak egymásnak azokról 
a fegyelmi eljárásokról, büntetőjogi 
szankciókról, vagy bármely egyéb, jelentős 
súlyú, konkrét körülményekről, amelyek az 
ezen irányelv alapján gyakorolt 
tevékenységek tekintetében végső soron az 
engedély megvonásával vagy 
korlátozásával járhatnak(*).

Or. sv

Indokolás

A személyekre vonatkozó bejelentések magas száma arra utalhat, hogy a betegbiztonság a 
gyakorlatban nagyon magas szintű, és ez nem feltétlenül kellene, hogy ahhoz vezessen, hogy 
ez az információ valamennyi tagállam számára hozzáférhető legyen. Ebből az információból 
más országok azt szűrhetik le, hogy nagy problémák vannak az egy bizonyos országból érkező 
orvosokkal, holott az adott országban a gyakorlatban nagyon magas szintű a betegbiztonság.

Módosítás 646
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 41 pont
2005/36/EK irányelv
56 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogadó tagállam és a saját tagállam 
illetékes hatóságai a 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben, valamint 
a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben előírt személyesadat-védelmi 
jogi rendelkezéseket tiszteletben tartva 
adatokat szolgáltatnak egymásnak azokról 
a fegyelmi eljárásokról, büntetőjogi 
szankciókról, vagy bármely egyéb, jelentős 
súlyú, konkrét körülményekről, amelyek az 
ezen irányelv alapján gyakorolt 
tevékenységek tekintetében várhatóan 
következményekkel járhatnak(*).

A fogadó tagállam és a saját tagállam 
illetékes hatóságai a 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben, valamint 
a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben előírt személyesadat-védelmi 
jogi rendelkezéseket tiszteletben tartva 
adatokat szolgáltatnak egymásnak azokról 
a fegyelmi eljárásokról, büntetőjogi 
szankciókról, vagy bármely egyéb, jelentős 
súlyú, konkrét körülményekről, amelyek az 
ezen irányelv alapján gyakorolt 
tevékenységek tekintetében a szakma
gyakorlásához való jog felfüggesztéséhez 
vagy megvonásához vezethetnek(*).

Or. en
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Indokolás

Pontosan meg kell határozni, hogy e cikk milyen következményeket – a szakmagyakorlás 
jogának felfüggesztését vagy megvonását – milyen feltételek esetén kíván kilátásba helyezni.

Módosítás 647
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 648
Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják 
a többi tagállam illetékes hatóságait, 
valamint a Bizottságot azon szakember 
azonosító adatairól, akit a tagállam 
területén a nemzeti hatóságok vagy 
bíróságok – akár csak ideiglenesen –
jogerős határozattal eltiltottak az alábbi 
szakmák gyakorlásától, vagy korlátoztak 
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ezek gyakorlásában:

Or. sv

Indokolás

A személyekre vonatkozó bejelentések magas száma arra utalhat, hogy a betegbiztonság a 
gyakorlatban nagyon magas szintű, és ez nem feltétlenül kellene, hogy ahhoz vezessen, hogy 
ez az információ valamennyi tagállam számára hozzáférhető legyen. Ebből az információból 
más országok azt szűrhetik le, hogy nagy problémák vannak egy bizonyos országból érkező
orvosokkal, holott a gyakorlatban az adott országban nagyon magas szintű a betegbiztonság.

Módosítás 649
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják 
a többi tagállam illetékes hatóságait, 
valamint a Bizottságot azon szakember 
azonosító adatairól, akit a tagállam 
területén a nemzeti hatóságok vagy 
bíróságok jogerős határozattal – akár csak 
ideiglenesen – eltiltottak az alábbi szakmák 
gyakorlásától, vagy azok gyakorlásában 
korlátoztak:

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell a riasztási mechanizmus kiváltó okait.

Módosítás 650
Emilie Turunen

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

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

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

Or. en

Módosítás 651
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják 
a többi tagállam illetékes hatóságait, 
valamint a Bizottságot azon szakember 
azonosító adatairól, akit a tagállam 
területén a nemzeti hatóságok vagy 
bíróságok, a 4e. cikk (1a) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően – akár csak 
ideiglenesen – eltiltottak az alábbi szakmák 
gyakorlásától:

Or. en

Módosítás 652
Phil Prendergast

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



AM\916793HU.doc 55/93 PE498.003v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják 
a többi tagállam illetékes hatóságait, 
valamint a Bizottságot azon szakember 
azonosító adatairól, akit a saját 
tagállamában vagy a fogadó tagállamban,
a nemzeti hatóságok vagy bíróságok – akár 
csak ideiglenesen – eltiltottak az alábbi 
szakmák gyakorlásától:

Or. en

Módosítás 653
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell a riasztási mechanizmus kiváltó okait.

Módosítás 654
Cristian Silviu Buşoi

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

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

b) a 10. cikk b) pontjában említett
általános orvosok és szakorvosok;

Or. en

Indokolás

Nem szabad az elismerési rendszer alapján különbséget tenni a riasztási rendszer 
alkalmazásában.

Módosítás 655
Phil Prendergast

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 10. cikk értelmében elismert ápolók.

Or. en

Módosítás 656
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a III. cím I. és II. fejezete szerinti 
általános elismerési rendszer hatálya alá 
tartozó szakemberek, akiknek 
tevékenysége kihatással lehet a betegek 
biztonságára.
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Or. en

Módosítás 657
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) ezen irányelv III. fejezetének III. címe 
alatt szabályozott feltétel nélküli elismerés 
rendszerébe tartozó, közös képzési keret 
szerinti foglalkozások gyakorlói 
szakképesítésük egy másik tagállamban 
való elismertetése érdekében, az
építészmérnöki szakma kivételével;

Or. fr

Módosítás 658
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben említett adatot 
legkésőbb a szakembert a szakmai 
tevékenység gyakorlásától eltiltó határozat 
elfogadását követő három napon belül kell 
elküldeni, a belső piaci információs 
rendszeren (IMI) keresztül.

Or. en

Indokolás

A fokozott biztonság érdekében, a riasztási mechanizmust ki kell terjeszteni, azokra az 
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esetekre is, amikor szakemberek hamis információkat közölnek.

Módosítás 659
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben említett adatot a 
szakembert a szakmai tevékenység 
gyakorlásától eltiltó határozat jogi 
szempontból kötelező erejű elfogadását 
követően azonnal, de mindenképpen 
legkésőbb 48 órán belül kell elküldeni.

Or. de

Módosítás 660
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben említett adatot 
legkésőbb a szakembert a szakmai 
tevékenység gyakorlásától eltiltó határozat 
elfogadását követő 24 órán belül kell 
elküldeni.

Or. en

Módosítás 661
Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 42 pont
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 662
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 42 pont (új)
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok késedelem nélkül 
tájékoztatják az (1) és (2) bekezdésben 
foglalt többi tagállamot, ha a kérelmező 
hamis információkat – így többek között a 
képzésre és végzettségre vonatkozó –
hamis bizonyítékokat nyújt be.

Or. en

Módosítás 663
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok a nemzeti 
jogszabályaikkal összhangban 
tájékoztathatják a többi tagállamot, ha egy 
szakembert az illetékes hatóság vagy 
szakmai szervezet szakmája gyakorlására 
való alkalmasságával kapcsolatban 
figyelmeztetésben részesített.

Or. en

Módosítás 664
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 42 pont
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A személyes adatoknak az (1) és (2) 
bekezdés szerinti információcsere céljából 

(3) A személyes adatoknak az (1) és (2) 
bekezdés szerinti információcsere céljából 
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történő feldolgozása a 95/46/EK és a 
2002/58/EK irányelvvel összhangban 
történik. A személyes adatok Bizottság 
általi feldolgozása a 45/2001/EK 
rendelettel összhangban történik.

történő feldolgozása a 95/46/EK és a 
2002/58/EK irányelvvel összhangban 
történik. A személyes adatok Bizottság 
általi feldolgozása a 45/2001/EK 
rendelettel összhangban történik. A 
riasztásban szereplő adatok minden 
esetben a szakember azonosító adataira, a 
riasztás kiadásának időpontjára és, adott 
esetben, a felfüggesztés időtartamára 
korlátozódnak.

Or. en

Módosítás 665
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 42 pont (új)
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A más tagállamoktól, illetékes 
hatóságoktól vagy a szakmai testületektől 
kapott riasztásokat és azok tartalmát 
bizalmasan kell kezelni, kivéve, ha az 
adatok nyilvánosságra hozatala 
összhangban áll a riasztást kiadó tagállam 
nemzeti jogával.

Or. en

Módosítás 666
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 42 pont (új)
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A riasztásokra vonatkozó adatok csak 
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addig maradhatnak az IMI rendszerben, 
ameddig érvényben vannak.

Or. en

Módosítás 667
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 42 pont (új)
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A riasztásokat a visszavonásukról 
szóló határozat kiadásának időpontjától 
számított 24 órán belül törölni kell.

Or. en

Módosítás 668
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 42 pont
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogad el a riasztási mechanizmus 
alkalmazásának vonatkozásában. A 
végrehajtási aktus rendelkezéseket
tartalmaz a riasztás küldésére és/vagy 
fogadására jogosult illetékes hatóságok, a 
riasztások további adatokkal történő
kiegészítése, visszahívása és lezárása, az 
adatokhoz való hozzáférés, a riasztásokban 
foglalt adatok kiigazításának módja, 
valamint az olyan intézkedések 
vonatkozásában, melyek szavatolják az 
adatok biztonságos feldolgozását és 

(5) A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogad el a riasztási mechanizmus 
alkalmazásának vonatkozásában. A 
végrehajtási aktus kiegészítő adatokat
tartalmaz a riasztások kiegészítése, 
visszahívása és lezárása, a riasztásokban 
foglalt adatok kiigazításának módja
vonatkozásában. A szóban forgó
végrehajtási aktusokat az 58. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással
összhangban kell elfogadni.
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megőrzését. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 58. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Or. de

Módosítás 669
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 42 pont
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogad el a riasztási mechanizmus 
alkalmazásának vonatkozásában. A 
végrehajtási aktus rendelkezéseket 
tartalmaz a riasztás küldésére és/vagy 
fogadására jogosult illetékes hatóságok, a 
riasztások további adatokkal történő 
kiegészítése, visszahívása és lezárása, az 
adatokhoz való hozzáférés, a riasztásokban 
foglalt adatok kiigazításának módja, 
valamint az olyan intézkedések 
vonatkozásában, melyek szavatolják az 
adatok biztonságos feldolgozását és 
megőrzését. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett 
tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(5) A Bizottság az 57c. (új) és az 58a. (új) 
cikkben előírt, a szakmai szervekkel és 
érdekeltekkel folytatott konzultációt és 
javaslataik figyelembe vételét követően,
végrehajtási aktusokat fogad el a riasztási 
mechanizmus alkalmazásának 
vonatkozásában. A végrehajtási aktus 
rendelkezéseket tartalmaz a riasztás 
küldésére és/vagy fogadására jogosult 
illetékes hatóságok, a riasztások további 
adatokkal történő kiegészítése, 
visszahívása és lezárása, az adatokhoz való 
hozzáférés, a riasztásokban foglalt adatok 
kiigazításának módja, valamint az olyan 
intézkedések vonatkozásában, melyek 
szavatolják az adatok biztonságos 
feldolgozását és megőrzését. A szóban 
forgó végrehajtási aktusokat az 58. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 670
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 42 pont
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2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogad el a riasztási mechanizmus 
alkalmazásának vonatkozásában. A 
végrehajtási aktus rendelkezéseket 
tartalmaz a riasztás küldésére és/vagy 
fogadására jogosult illetékes hatóságok, a 
riasztások további adatokkal történő 
kiegészítése, visszahívása és lezárása, az 
adatokhoz való hozzáférés, a riasztásokban 
foglalt adatok kiigazításának módja, 
valamint az olyan intézkedések 
vonatkozásában, melyek szavatolják az 
adatok biztonságos feldolgozását és 
megőrzését. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett 
tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(5) A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogad el a riasztási mechanizmus 
alkalmazásának vonatkozásában. A 
végrehajtási aktus rendelkezéseket 
tartalmaz a riasztás küldésére és/vagy 
fogadására jogosult illetékes hatóságok, a 
riasztások további adatokkal történő 
kiegészítése, visszahívása és lezárása, az 
adatokhoz való hozzáférés, a riasztásokban 
foglalt adatok kiigazításának módja, 
valamint az olyan intézkedések 
vonatkozásában, melyek szavatolják az 
adatok biztonságos feldolgozását és 
megőrzését. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 671
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 43 pont
2005/36/EK irányelv
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alábbi információk online elérhetők 
legyenek és az egyablakos ügyintézési 
pontok által rendszeresen aktualizálásra 
kerüljenek:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alábbi információk online elérhetők 
legyenek és az illetékes hatóságok és 
testületek által rendszeresen aktualizálásra 
kerüljenek:

Or. de
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Módosítás 672
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 43 pont
2005/36/EK irányelv
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alábbi információk online elérhetők 
legyenek és az egyablakos ügyintézési 
pontok által rendszeresen aktualizálásra 
kerüljenek:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alábbi információk online elérhetők 
legyenek és az egyablakos ügyintézési 
pontok által rendszeresen aktualizálásra 
kerüljenek, amelyeknek rendelkezniük kell 
a polgárokat tanácsokkal ellátó hozzáértő 
támogató szakemberekkel, beleértve a 
személyes tanácsadást:

Or. el

Indokolás

Azoknak az elengedhetetlen szolgáltatásoknak az ismertetése, amelyeket az egyablakos 
ügyintézési pontok nyújtanak.

Módosítás 673
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 43 pont
2005/36/EK irányelv
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alábbi információk online elérhetők 
legyenek és az egyablakos ügyintézési 
pontok által rendszeresen aktualizálásra 
kerüljenek:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alábbi információk online elérhetők 
legyenek és az illetékes hatóságok vagy az 
egyablakos ügyintézési pontok által 
rendszeresen aktualizálásra kerüljenek:

Or. de
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Módosítás 674
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 43 pont
2005/36/EK irányelv
57 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az összes, egy adott tagállamban 
szabályozott szakmát tartalmazó jegyzék a 
3. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
értelmében, mely valamennyi szabályozott 
szakma esetében feltünteti az illetékes 
hatóságok, valamint az 57b. cikkben 
említett segítségnyújtó központok 
kapcsolattartási adatait;

a) az összes, egy adott tagállamban 
szabályozott szakmát tartalmazó jegyzék a 
3. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
értelmében, mely valamennyi szabályozott 
szakma esetében feltünteti az illetékes 
hatóságok, valamint az 57b. cikkben 
említett segítségnyújtó központok és 
egyablakos ügyintézési pontok
kapcsolattartási adatait;

Or. de

Módosítás 675
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a tagállamok a 4. cikk d) pontjának 8. 
alpontja (új), a 4. cikk f) pontjának 2. 
alpontja és a 7. cikk (4) bekezdésének 5. 
pontja tekintetében hozott határozatai;

Or. en

Módosítás 676
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 43 pont (új)



AM\916793HU.doc 67/93 PE498.003v02-00

HU

2005/36/EK irányelv
57 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a szakma gyakorlásának 
felfüggesztése óta eltelt azon időtartam, 
amely után a szakembert felkérhető 
szakmai alkalmasságának bizonyítására, 
az 55b (új) cikkben foglaltak szerint

Or. en

Módosítás 677
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 43 pont
2005/36/EK irányelv
57 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egyablakos ügyintézési pontok és az 
illetékes hatóságok a lehető legrövidebb 
határidővel válaszoljanak az egyablakos 
ügyintézési pontokhoz beérkezett
tájékoztatás iránti kérelmekre. Ennek 
érdekében a tájékoztatás iránti kérelmek 
továbbíthatók az 57b. cikkben említett 
segítségnyújtó központhoz, amiről az 
érintett állampolgárokat értesíteni kell.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a lehető 
legrövidebb határidővel válaszoljanak a
tájékoztatás iránti kérelmekre. Ennek 
érdekében a tájékoztatás iránti kérelmek 
továbbíthatók az 57b. cikkben említett 
segítségnyújtó központhoz és információs 
szolgálatokhoz, amiről az érintett 
állampolgárokat értesíteni kell.

Or. de

Módosítás 678
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 43 pont
2005/36/EK irányelv
57 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egyablakos ügyintézési pontok és az 
illetékes hatóságok a lehető legrövidebb 
határidővel válaszoljanak az egyablakos 
ügyintézési pontokhoz beérkezett
tájékoztatás iránti kérelmekre. Ennek 
érdekében a tájékoztatás iránti kérelmek 
továbbíthatók az 57b. cikkben említett 
segítségnyújtó központhoz, amiről az 
érintett állampolgárokat értesíteni kell.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a lehető 
legrövidebb határidővel válaszoljanak az 
egyablakos ügyintézési pontokhoz vagy az 
illetékes hatóságokhoz benyújtott 
tájékoztatás iránti kérelmekre. Ennek 
érdekében a tájékoztatás iránti kérelmek 
továbbíthatók az 57b. cikkben említett 
segítségnyújtó központhoz, amiről az 
érintett állampolgárokat értesíteni kell.

Or. de

Módosítás 679
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A bizonyítványok elismerésére 
illetékes hatóságok kérhetik az okiratok 
eredeti példányának bemutatatását.

Or. el

Indokolás

Abban az esetben, ha kétség merül fel az elismerendő végzettség valódiságát illetően. 

Módosítás 680
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 43 pont
2005/36/EK irányelv
57 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és a Bizottság kísérő 
intézkedéseket hoznak annak
biztosítására, hogy az egyablakos 
ügyintézési pontok az (1) bekezdésben 
említett információkat az Európai Unió 
egyéb hivatalos nyelvein is hozzáférhetővé 
tegyék. Ezek az intézkedések nem érintik a 
nyelvhasználatot érintő tagállami 
jogszabályokat.

(4) A tagállamok és a Bizottság kísérő 
intézkedéseket hoznak, hogy az (1) 
bekezdésben említett információkat az 
Európai Unió egyéb hivatalos nyelvein is 
hozzáférhetővé tegyék. Ezek az 
intézkedések nem érintik a 
nyelvhasználatot érintő tagállami 
jogszabályokat.

Or. de

Módosítás 681
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 43 pont
2005/36/EK irányelv
57 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és a Bizottság kísérő 
intézkedéseket hoznak annak biztosítására, 
hogy az egyablakos ügyintézési pontok az 
1. bekezdésben említett információkat az
Európai Unió egyéb hivatalos nyelvein is 
hozzáférhetővé tegyék. Ezek az 
intézkedések nem érintik a 
nyelvhasználatot érintő tagállami 
jogszabályokat.

(4) A tagállamok és a Bizottság kísérő 
intézkedéseket hoznak annak biztosítására, 
hogy az egyablakos ügyintézési pontok az 
1. bekezdésben említett információkat a 
saját tagállam összes hivatalos nyelvén, 
illetve legalább az Unió eljárási nyelvein1 

is hozzáférhetővé tegyék. Ezek az 
intézkedések nem érintik a 
nyelvhasználatot érintő tagállami 
jogszabályokat.

__________________
1Az Unió eljárási nyelvei = angol, francia, 
német.

Or. cs

Indokolás

A közzétett információkat nem csupán az adott állam hivatalos nyelvén kell hozzáférhetővé 
tenni, hanem azok fordítását is biztosítani kell legalább az Unió eljárási nyelvein.
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Módosítás 682
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 43 pont
2005/36/EK irányelv
57 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és a Bizottság kísérő 
intézkedéseket hoznak annak biztosítására, 
hogy az egyablakos ügyintézési pontok az 
(1) bekezdésben említett információkat az 
Európai Unió egyéb hivatalos nyelvein is 
hozzáférhetővé tegyék. Ezek az 
intézkedések nem érintik a 
nyelvhasználatot érintő tagállami 
jogszabályokat.

(4) A tagállamok és a Bizottság kísérő 
intézkedéseket hoznak annak biztosítására, 
hogy az (1) bekezdésben említett 
információkat az Európai Unió egyéb 
hivatalos nyelvein is hozzáférhetővé 
tegyék. Ezek az intézkedések nem érintik a 
nyelvhasználatot érintő tagállami 
jogszabályokat.

Or. de

Módosítás 683
Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) Ez az irányelv nem érinti az 
egészség- és fogyasztóvédelem magas 
szintjének biztosításához szükséges 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 684
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 44 pont
2005/36/EK irányelv
57 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ebben az irányelvben foglalt kérdésekkel 
kapcsolatos valamennyi követelmény, 
eljárás és alaki követelmény egyszerűen 
teljesíthető legyen távolról és elektronikus 
úton, a megfelelő egyablakos ügyintézési 
pontokon keresztül.

1. A tagállamok biztosítják, hogy az ebben 
az irányelvben foglalt kérdésekkel 
kapcsolatos valamennyi követelmény, 
eljárás és alaki követelmény egyszerűen 
teljesíthető legyen távolról és elektronikus 
úton.

Or. de

Módosítás 685
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ebben az irányelvben foglalt kérdésekkel 
kapcsolatos valamennyi követelmény, 
eljárás és alaki követelmény egyszerűen 
teljesíthető legyen távolról és elektronikus 
úton, a megfelelő egyablakos ügyintézési 
pontokon keresztül.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ebben az irányelvben foglalt kérdésekkel 
kapcsolatos valamennyi követelmény, 
eljárás és alaki követelmény egyszerűen 
teljesíthető legyen távolról és elektronikus 
úton, és amennyiben a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá tartoznak, a 
megfelelő egyablakos ügyintézési 
pontokon keresztül.

Or. de

Módosítás 686
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Valamennyi eljárás a 2006/123/EK 
irányelv egyablakos ügyintézési pontokra 
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 
kerül végrehajtásra, amennyiben a 
2006/123/EK irányelv hatálya alá tartozó 
tevékenységekről van szó. A tagállamok 
számára ebben az irányelvben 
meghatározott, az eljárások vagy alaki 
követelmények teljesítésére nyitva álló 
bármely határidő abban az időpontban 
veszi kezdetét, amelyben egy állampolgár 
hiánytalan kérelmet nyújtott be.

Or. de

Módosítás 687
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. el
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Indokolás

A benyújtott okiratok valódiságának legbiztonságosabb ellenőrzése érdekében a legjobb az, 
ha az ellenőrzést az ehhez szükséges tapasztalatokkal rendelkező illetékes hatóság végzi.

Módosítás 688
Olga Sehnalová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. cs

Indokolás

Az egyablakos ügyintézési pont minden további késedelem nélkül köteles továbbítani a 
kérelmet az elismeréssel foglalkozó hatóságnak, a jogbiztonság, illetve a közigazgatási eljárás 
minőségének és gyorsaságának megőrzése érdekében pedig a határidőt a hiánytalan kérelem 
benyújtásától kell számítani.

Módosítás 689
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 44 pont
2005/36/EK irányelv
57 a cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 690
Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 691
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 45 pont
2005/36/EK irányelv
57 b cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Segítségnyújtó központok Segítségnyújtó központok és információs 
szolgálatok

Or. de

Módosítás 692
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 45 pont
2005/36/EK irányelv
57 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb [időpont 
megjelölése – az irányelv átültetésének 
határideje]-ig kijelölik azt a segítségnyújtó 
központot, amelynek feladata az 
állampolgároknak és a többi tagállam 
segítségnyújtó központjainak tanácsokkal 
történő ellátása a szakmai képesítések ezen 
irányelvben előírt elismerésével, így 
többek között a szakmákra és e szakmák 
gyakorlására irányadó nemzeti jogszabályi 
rendelkezésekkel, köztük a szociális 
jogszabályokkal és adott esetben az etikai 
szabályokkal kapcsolatban.

(1) A tagállamok legkésőbb [időpont 
megjelölése – az irányelv átültetésének 
határideje]-ig kijelölik azt a segítségnyújtó 
központot, illetve nemzeti kapcsolattartó 
pontokat, amelyek feladata az 
állampolgároknak és a többi tagállam 
szerveinek tanácsokkal történő ellátása a 
szakmai képesítések ezen irányelvben 
előírt elismerésével, így többek között a 
szakmákra és e szakmák gyakorlására 
irányadó nemzeti jogszabályi 
rendelkezésekkel, köztük a szociális 
jogszabályokkal és adott esetben az etikai 
szabályokkal kapcsolatban.

Or. de

Módosítás 693
Pablo Arias Echeverría
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 45 pont
2005/36/EK irányelv
57 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb [időpont 
megjelölése – az irányelv átültetésének 
határideje]-ig kijelölik azt a segítségnyújtó 
központot, amelynek feladata az 
állampolgároknak és a többi tagállam 
segítségnyújtó központjainak tanácsokkal 
történő ellátása a szakmai képesítések ezen 
irányelvben előírt elismerésével, így 
többek között a szakmákra és e szakmák 
gyakorlására irányadó nemzeti jogszabályi 
rendelkezésekkel, köztük a szociális 
jogszabályokkal és adott esetben az etikai 
szabályokkal kapcsolatban.

(1) A tagállamok legkésőbb [időpont 
megjelölése – az irányelv átültetésének 
határideje]-ig kijelölik azt a segítségnyújtó 
központot, amelynek feladata az 
állampolgároknak és a többi tagállam 
segítségnyújtó központjainak tanácsokkal 
történő ellátása a szakmai képesítések ezen 
irányelvben előírt elismerésével, így 
többek között a szakmákra és e szakmák 
gyakorlására irányadó nemzeti jogszabályi 
rendelkezésekkel, köztük a szociális 
jogszabályokkal és adott esetben az etikai 
szabályokkal kapcsolatban. Továbbá, ha a 
tagállamok helyesnek ítélik, a 
segítségnyújtó központok támogatási 
szolgáltatásokat nyújthatnak az illetékes 
hatóságoknak a szakmai képesítések 
elismerésére vonatkozó ügyek 
feldolgozásához.

Or. es

Módosítás 694
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 45 pont
2005/36/EK irányelv
57 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A fogadó tagállam segítségnyújtó 
központjai segítik az állampolgárokat az 
ezen irányelvvel rájuk ruházott jogok 
érvényesítésében, szükség esetén a saját 
tagállam segítségnyújtó központjaival, 
illetékes hatóságaival és egyablakos 
ügyintézési pontjaival együttműködve.

(2) A fogadó tagállam segítségnyújtó 
központjai vagy nemzeti információs 
szolgálatai segítik az állampolgárokat az 
ezen irányelvvel rájuk ruházott jogok 
érvényesítésében, szükség esetén a saját 
tagállam segítségnyújtó központjaival vagy 
nemzeti információs szolgálataival, 
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illetékes hatóságaival és egyablakos 
ügyintézési pontjaival együttműködve.

Or. de

Módosítás 695
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 45 pont
2005/36/EK irányelv
57 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fogadó tagállam illetékes 
hatóságainak kötelessége teljes mértékben 
együttműködni a fogadó tagállam valamely 
segítségnyújtó központjával és a fogadó 
tagállam segítségnyújtó központjainak
kérésére tájékoztatást nyújtani egyedi 
esetekkel kapcsolatosan.

(3) A fogadó tagállam illetékes 
hatóságainak kötelessége teljes mértékben 
együttműködni a fogadó tagállam valamely 
segítségnyújtó központjával vagy nemzeti 
információs szolgálataival, és a fogadó 
tagállam segítségnyújtó központjainak 
kérésére tájékoztatást nyújtani egyedi 
esetekkel kapcsolatosan.

Or. de

Módosítás 696
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 45 pont
2005/36/EK irányelv
57 b cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság kérésére a segítségnyújtó 
központok a kérés kézhezvételétől 
számított két hónapon belül tájékoztatják a 
Bizottságot a Bizottság által folytatott 
vizsgálatok vonatkozásában.”.

(4) A Bizottság kérésére a segítségnyújtó 
központok vagy a nemzeti információs 
szolgálatok a kérés kézhezvételétől 
számított két hónapon belül tájékoztatják a 
Bizottságot a Bizottság által folytatott 
vizsgálatok vonatkozásában.”.

Or. de
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Módosítás 697
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 45 pont (új)
2005/36/EK irányelv
57 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság feladata, hogy létrehozza az 
érdekeltek fórumát, amelyben – többek 
között – részt vesznek a szakmai 
szervezetek, a szakszervezetek, az illetékes 
hatóságok és fogyasztói és 
betegszervezetek. E konzultációs fórum 
tagságának tükröznie kell egy adott 
szakmához kötődő csoport érdekeit. E 
konzultációs fórumokkal a Bizottságnak 
mindenekelőtt tanácskoznia kell, és a 
fórumoknak a 4.a.7 és 4.b.2. cikkre 
vonatkozóan javaslatokat kell 
megfogalmazniuk. Ezen túlmenően a 
Bizottság konzultálhat e fórumokkal az 
ezen irányelvvel kapcsoltban végzett 
kísérleti projektek paramétereinek 
megállapításával kapcsolatban. A 
Bizottság kikérheti továbbá e fórumok 
véleményét, és figyelembe veheti 
ajánlásaikat az 58a. (új) cikk szerinti 
szakmai szervezetekkel folytatott csoportos 
konzultációk kapcsán.

Or. en

Módosítás 698
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 45 pont (új)
2005/36/EK irányelv
57 d cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság feladata az 57c. (új) 
cikkben előírt érdekképviseleti fórumok, 
valamint az 58a. (új) cikkben előírt 
szakmai szervezetekkel való konzultáció 
megszervezése és lebonyolítása.

Or. en

Módosítás 699
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Konzultáció
A Bizottság biztosítja a szakmai csoportok 
– többek között a szakmai testületek –
szakértői számára a konzultációt, és 
ajánlásaik beépítését a 25. cikk (5) 
bekezdésében, a 35. cikk (4) bekezdésének 
első albekezdésében, a 31. (2) 
bekezdésében, a 34. cikk (2) 
bekezdésében, a 38. cikk (1) 
bekezdésében, a 40. cikk (1) 
bekezdésében, a 44. cikk (2) 
bekezdésében, a 49a. cikk (3) 
bekezdésében, a 49b. cikk (3) 
bekezdésében, a 24. cikk (4) 
bekezdésében, a 31. cikk (7) 
bekezdésében, a 34. cikk (4) 
bekezdésében, a 38. cikk (4) 
bekezdésében, a 40. cikk (4) 
bekezdésében, a 44. cikk (4) 
bekezdésében, a 26. cikk (2) 
bekezdésében, a 46. cikk (4) 
bekezdésében, a 25. cikk (5) 
bekezdésében, a 35. cikk (4) 
bekezdésében, a 31. (2) bekezdésében, a 
34. cikk (2) bekezdésében, a 38. cikk (1) 
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bekezdésében, a 40. cikk (1) 
bekezdésében, a 44. cikk (2) 
bekezdésében, az V. melléklet 5.3.3. 
pontjában, a 24. cikk (4) bekezdésében, a 
31. cikk (7) bekezdésében, a 34. cikk (4) 
bekezdésében, a 38. cikk (4) 
bekezdésében, a 40. cikk (4) 
bekezdésében, a 44. cikk (4) 
bekezdésében, a 26. cikk (2) bekezdésében 
és a 46. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott rendelkezések tekintetében
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján.

Or. en

Módosítás 700
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Amikor a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén jár el, biztosítania kell az 
érdekelt felekkel és az érintett szervezetekkel megvalósuló megfelelő konzultációt. Erre az 
uniós szintű döntéshozatal zökkenőmentes, átlátható és együttműködésen alapuló 
folyamatának biztosításához van szükség.
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Módosítás 701
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottságot a szakmai képesítések 
elismerésével foglalkozó bizottság segíti, 
amely biztosítja a szakértők európai és 
nemzeti szintű képviseletét, illetve a velük 
folytatott konzultációt, a (24) 
preambulumbekezdésben említettek 
szerint. E bizottság a 182/2011/EU 
rendelet szerinti bizottság.

Or. en

Módosítás 702
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottságot a szakmai képesítések 
elismerésével foglalkozó bizottság segíti. E 
bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti 
bizottság. Az 57c. (új) és 58a. (új) cikk 
alapján a Bizottságnak – adott esetben –
az érdekelt felekkel és a szakmai 
szervezetekkel is konzultálnia kell.

Or. en

Módosítás 703
Phil Prendergast
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 46 pont
2005/36/EK irányelv
58 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 704
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. el

Indokolás

Elképzelhetetlen a szakmai képesítések egyetértésen alapuló elismerése a nemzeti szakértők 
részvétele nélkül. 

Módosítás 705
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 46 pont (új)
2005/36/EK irányelv
58 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság megfelelő módon 
biztosítja a konzultációt az érintett 
szakmai csoportok szakértőivel, különösen 
az 58. cikk (1) bekezdésében említett 
bizottság munkájával kapcsolatban, és e 
konzultációkról indokolással ellátott 
jelentést készít a bizottság számára.

Or. de

Módosítás 706
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 46 pont
2005/36/EK irányelv
58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén 
a 182/2011/EU rendelet 4. cikke 
alkalmazandó.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikke 
alkalmazandó.

Or. de

Módosítás 707
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 46 pont (új)
2005/36/EK irányelv
58 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e bekezdésre történő 
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hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 
cikkét kell alkalmazni.

Or. fr

Módosítás 708
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 47 pont (új)
2005/36/EK irányelv
58 cikk – 2 bekezdés – 1a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottságnak felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását megelőzően 
az ezen irányelvben meghatározott 
esetekben konzultálnia kell az 57c. (új) 
cikkben meghatározott érdekegyeztető 
fórummal, és az 58a. (új) cikkben 
meghatározott szakmai szervezetekkel, 
beépítve javaslataikat és kellően 
figyelembe véve bármely kísérleti projekt 
eredményét.

Or. en

Módosítás 709
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 47 pont
2005/36/EK irányelv
58 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság [időpont megjelölése – a 
módosító irányelv hatályba lépésének 
napja]-i kezdettel* határozatlan időre 
felhatalmazást kap a 3. cikk (2) 
bekezdésében, a 4a. cikk (7) bekezdésében, 
a 4b. cikk (2) bekezdésében, a 20. cikkben, 

(2) A Bizottság [időpont megjelölése – a 
módosító irányelv hatályba lépésének 
napja]-i kezdettel* határozatlan időre 
felhatalmazást kap a 3. cikk (2) 
bekezdésében, a 4a. cikk (7) bekezdésében, 
a 20. cikkben, a 21a. cikk (3) 
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a 21a. cikk (3) bekezdésében, a 24. cikk (4) 
bekezdésében, a 25. cikk (5) 
bekezdésében, a 26. cikk (2) bekezdésében, 
a 31. cikk (2) bekezdésében, a 31. cikk (7) 
bekezdésében, a 34. cikk (2) 
bekezdésében, a 34. cikk (4) bekezdésében,
a 35. cikk (4) bekezdésében, a 38. cikk (1) 
bekezdésében, a 38. cikk (4) bekezdésében,
a 40. cikk (1) bekezdésében, a 40. cikk (4)
bekezdésében, a 44. cikk (2) 
bekezdésében, a 44. cikk (4) bekezdésében,
a 46. cikk (4) bekezdésében, a 49a. cikk (3) 
bekezdésében és a 49b. cikk (3) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

bekezdésében, a 25. cikk (5) bekezdésében, 
a 26. cikk (2) bekezdésében, a 31. cikk (2) 
bekezdésében, a 34. cikk (2) bekezdésében, 
a 35. cikk (4) bekezdésében, a 38. cikk (1) 
bekezdésében, a 40. cikk (1) bekezdésében, 
a 44. cikk (2) bekezdésében, a 46. cikk (4) 
bekezdésében és a 49a. cikk (3) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

Or. de

Módosítás 710
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 47 pont (új)
2005/36/EK irányelv
58 a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 24. cikk a) pontjában, a 25. cikk (5)
bekezdésében, a 26. cikkben, a 31. cikk (2)
bekezdésében, a 34. cikk (2)
bekezdésében, a 40. cikk (1)
bekezdésében, a 49. cikk (3) bekezdésében 
és 49b. cikk (3) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazás 
előírja, hogy a Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadását megelőzően konzultálnia kell 
a tagállamokkal és az érdekelt felekkel, 
beleértve adott esetben az illetékes 
hatóságokat és érdekképviseleti szerveket.

Or. en
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Módosítás 711
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 47 pont
2005/36/EK irányelv
58 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) 
bekezdésében, a 4a. cikk (7) bekezdésében, 
a 4b. cikk (2) bekezdésében, a 20. cikkben, 
a 21a. cikk (3) bekezdésében, a 24. cikk (4) 
bekezdésében, a 25. cikk (5) 
bekezdésében, a 26. cikk (2) bekezdésében, 
a 31. cikk (2) bekezdésében, a 31. cikk (7) 
bekezdésében, a 34. cikk (2) 
bekezdésében, a 34. cikk (4) bekezdésében,
a 35. cikk (4) bekezdésében, a 38. cikk (1) 
bekezdésében, a 38. cikk (4) 
bekezdésében, a 40. cikk (1) bekezdésében, 
a 40. cikk (4) bekezdésében, a 44. cikk (2) 
bekezdésében, a 44. cikk (4) bekezdésében,
a 46. cikk (4) bekezdésében, a 49a. cikk (3) 
bekezdésében és a 49b. cikk (3) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy az ott megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A visszavonásról szóló 
határozat nem érinti azokat a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, 
amelyek már hatályba léptek.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) 
bekezdésében, a 4a. cikk (7) bekezdésében, 
a 20. cikkben, a 21a. cikk (3) 
bekezdésében, a 25. cikk (5) bekezdésében, 
a 26. cikk (2) bekezdésében, a 31. cikk (2) 
bekezdésében, a 34. cikk (2) bekezdésében, 
a 35. cikk (4) bekezdésében, a 38. cikk (4) 
bekezdésében, a 40. cikk (1) bekezdésében, 
a 44. cikk (2) bekezdésében, a 46. cikk (4) 
bekezdésében és a 49a. cikk (3) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy az ott megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A visszavonásról szóló 
határozat nem érinti azokat a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, 
amelyek már hatályba léptek.

Or. de

Módosítás 712
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 48 pont



AM\916793HU.doc 87/93 PE498.003v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) [...] törölve

Or. de

Indokolás

Az irányelv korszerűsítésének célja az eljárások egyszerűsítése és felhasználóbarát 
kialakítása. A túlzott jelentési kötelezettségek ellentétesek ezzel a célkitűzéssel. A 60. cikkben 
foglalt és bevált jelentési kötelezettségek elegendők.

Módosítás 713
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 48 a pont (új)
2005/36/EK irányelv
60 cikk – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) A 60. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
(1) A tagállamok [időpont megjelölése –
az átültetésre nyitva álló időszak vége]-
tól/től kétévenként jelentést küldenek a 
Bizottság részére ezen irányelv 
alkalmazásáról, amely tartalmazza a
nemzeti jogszabályaik szerint jelenleg 
szabályozott szakmák jegyzékét. A 
Bizottság a fenti információk számára 
nyilvánosan hozzáférhető adatbázist hoz 
létre és tart fenn.

Or. de

Módosítás 714
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 48 pont
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2005/36/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok [időpont megjelölése – az 
átültetésre nyitva álló időszak vége]-ig 
értesítik a Bizottságot a nemzeti 
jogszabályaik szerint jelenleg szabályozott 
szakmák jegyzékéről. A szabályozott 
szakmák jegyzékében végbement bármely 
változásról a Bizottságot haladéktalanul 
értesíteni kell. A Bizottság a fenti 
információk számára nyilvánosan 
hozzáférhető adatbázist hoz létre és tart 
fenn.

(1) A tagállamok [időpont megjelölése – az 
átültetésre nyitva álló időszak vége]-ig 
értesítik a Bizottságot a területükön
jelenleg szabályozott szakmák jegyzékéről. 
A szabályozott szakmák jegyzékében 
végbement bármely változásról a 
Bizottságot haladéktalanul értesíteni kell. 
A Bizottság a fenti információk számára 
nyilvánosan hozzáférhető adatbázist hoz 
létre és tart fenn.

Or. en

Módosítás 715
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 48 pont
2005/36/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok [időpont megjelölése – az 
átültetésre nyitva álló időszak vége]-ig 
értesítik a Bizottságot a nemzeti 
jogszabályaik szerint jelenleg szabályozott 
szakmák jegyzékéről. A szabályozott 
szakmák jegyzékében végbement bármely 
változásról a Bizottságot haladéktalanul 
értesíteni kell. A Bizottság a fenti 
információk számára nyilvánosan 
hozzáférhető adatbázist hoz létre és tart 
fenn.

(1) A tagállamok [időpont megjelölése – az 
átültetésre nyitva álló időszak vége]-ig 
értesítik a Bizottságot a nemzeti 
jogszabályaik szerint jelenleg szabályozott 
szakmák jegyzékéről. A szabályozott 
szakmák jegyzékében végbement bármely 
változásról a Bizottságot haladéktalanul 
értesíteni kell. A Bizottság a szabályozott 
szakmákat, és az egyes szakmák alá 
tartozó tevékenységek általános leírását 
tartalmazó, nyilvánosan hozzáférhető 
adatbázist hoz létre és tart fenn.

Or. en
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Indokolás

A különböző szakmák az egyes tagállamokban eltérő tevékenységeket fedhetnek le. Csupán a 
megnevezés alapján nehéz volna eldönteni, hogy vajon ugyanarról a szakmára van-e szó.

Módosítás 716
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 48 pont
2005/36/EK irányelv
59 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megvizsgálják, hogy a 
jogrendszerükben foglalt olyan 
követelmények, melyek egy adott képesítés 
birtokosa számára korlátozzák a 
szakmához vagy a szakma gyakorlásához 
való hozzáférést, ideértve a szakmai címek 
használatát és az ilyen címeken gyakorolt 
szakmai tevékenységeket, összhangban 
vannak-e a következő elvekkel:

(2) A tagállamok megvizsgálják, hogy a 
jogrendszerükben foglalt olyan – a cikkben 
„követelményként” említett –
követelmények, melyek egy adott képesítés 
birtokosa számára korlátozzák a 
szakmához vagy a szakma gyakorlásához 
való hozzáférést, ideértve a szakmai címek 
használatát és az ilyen címeken gyakorolt 
szakmai tevékenységeket, összhangban 
vannak-e a következő elvekkel:

Or. en

Módosítás 717
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 48 pont
2005/36/EK irányelv
59 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a követelmények sem közvetlenül, sem 
közvetve nem lehetnek megkülönböztetőek 
az állampolgárság, vagy a lakóhely 
alapján;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 718
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 48 pont
2005/36/EK irányelv
59 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a követelményeket a közérdeken alapuló 
kényszerítő indoknak kell alátámasztania;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 719
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 48 pont
2005/36/EK irányelv
59 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a követelményeket a közérdeken alapuló 
kényszerítő indoknak kell alátámasztania;

b) a követelményeket, a 3. cikk (1) 
bekezdésének n) (új) pontjában 
meghatározott, a közérdeken alapuló 
kényszerítő indoknak kell alátámasztania;

Or. en

Módosítás 720
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 48 pont
2005/36/EK irányelv
59 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés a tagállamban a 3. cikk 
(2) bekezdése értelmében szövetség vagy 
szervezet által szabályozott szakmákra, 
valamint a tagság szükségességével
kapcsolatos követelményekre is 
alkalmazandó.

(3) Az (1) bekezdés a tagállamban a 3. cikk 
(2) bekezdése értelmében szövetség vagy 
szervezet által szabályozott szakmákra, 
valamint az e szövetségek vagy szervezetek 
tagságával kapcsolatos követelményekre is 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 721
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 48 pont
2005/36/EK irányelv
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok [időpont megjelölése – az 
átültetésre nyitva álló időszak vége]-ig 
közlik, hogy mely követelményeket 
kívánják fenntartani, valamint 
megindokolják, hogy ezek a 
követelmények véleményük szerint hogyan 
állnak összhangban a (2) bekezdéssel. A 
tagállamok – az intézkedés elfogadását 
követő hat hónapon belül – tájékoztatást 
nyújtanak az általuk a későbbiek során 
bevezetett követelményekről, valamint 
megindokolják, hogy ezek a 
követelmények véleményük szerint hogyan 
állnak összhangban a (2) bekezdéssel.

(4) A tagállamok közlik, hogy mely 
követelményeket kívánják fenntartani, 
valamint megindokolják, hogy ezek a 
követelmények véleményük szerint hogyan 
állnak összhangban a (2) bekezdéssel. A 
tagállamok – az intézkedés elfogadását 
követő hat hónapon belül – tájékoztatást 
nyújtanak az általuk a későbbiek során 
bevezetett követelményekről, valamint 
megindokolják, hogy ezek a 
követelmények véleményük szerint hogyan 
állnak összhangban a (2) bekezdéssel.

Or. en

Módosítás 722
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 49 pont (új)
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2005/36/EK irányelv
61 cikk – 3 francia bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes tagállamok minden évben 
legkésőbb március 31-ig megküldik a 
Bizottságnak a III. fejezetben felsorolt 
szakmákhoz tartozó azon egészségügyi 
szakemberek létszámát, akiket az egyes 
tagállamok nélkülözni tudnak saját 
közegészségügyi rendszerük megfelelő 
működésének veszélyeztetése nélkül. A 
Bizottság e számokat összegzi, majd 
megküldi a tagállamoknak. 
Minden évben, ha a fogadó tagállamban 
elérték az elismert szakmai képesítések 
számát, a székhely szerinti tagállamok 
eltérhetnek az ezen irányelv I. fejezetében 
foglaltaktól.

Or. en

Módosítás 723
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 50 a pont (új)
2005/36/EK irányelv
V melléklet – V 1 pont – 5 1 3 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50a) Az V. melléklet 5.1.3. pontja helyébe 
a következő szöveg lép:
5.1.3. A szakorvosi képzések megnevezései 
– az időtartamra és tartalomra vonatkozó 
minimumkövetelmények

Or. de

Indokolás

Az időtartam és a tartalom szerint egész Európában egységesen kellene definiálni az orvosi és 
szakorvosi képzést, hogy biztosítsák a tudás, a gyakorlati képességek és az általános szakmai 



AM\916793HU.doc 93/93 PE498.003v02-00

HU

képességek egységes ellenőrzését. A kritériumok kidolgozása során a Bizottságnak az európai 
szakmai szövetségek szaktudására is támaszkodnia kell. A módosítás célja, hogy megnyissa az 
egységesítésre irányuló intézkedésekkel kapcsolatos vitát.


