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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci 
információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló rendelet 
módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0883),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
valamint 46. cikkére, 53. cikkének (1) bekezdésére, 62. és 114. cikkére, amelynek alapján 
a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0512/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. 
jegyzőkönyv értelmében a francia szenátus által benyújtott, indokolással ellátott 
véleményekre, amelyek szerint a javasolt jogalkotási aktus nem áll összhangban a 
szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 26-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság véleményére (A7-0038/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

                                               
1 HL C 191., 2012.6.29., 103. o.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A duális szakképzési rendszerek az 
ifjúsági munkanélküliség csökkentésének 
egyik kulcselmét képezik. Amennyiben e 
rendszerek szükség szerint a gazdasági 
feltételekhez igazodnak, megkönnyítik az 
oktatásból a munka világába való 
átmenetet. E rendszereket nemcsak ebben 
az irányelvben kellene megerősíteni, 
hanem az ifjúsági munkanélküliség 
csökkentésére irányuló többi uniós jogi 
aktusban is figyelembe kellene venni. E 
szakképzési rendszereket és azok 
sajátosságait a 2005/36/EK irányelv nem 
érinti.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szakemberek szabad mozgásának 
elősegítése, és emellett a képesítések 
hatékony és átlátható elismerésének 
biztosítása érdekében rendelkezni kell az 
európai szakmai kártya bevezetéséről. E 
kártyára különösen az átmeneti mobilitás 
és a feltétel nélküli elismerés rendszere 
szerinti elismerés megkönnyítése, valamint 
egy, az általános rendszeren belüli 
egyszerűsített elismerési folyamat 
bevezetése érdekében van szükség. A
kártyát a szakember kérésére kell 
kibocsátani, miután az benyújtotta a 
szükséges iratokat, és az illetékes 
hatóságok lefolytatták a vonatkozó 
felülvizsgálati és ellenőrzési eljárásokat. A 
kártya működését támogatnia kell a belső 
piaci információs rendszer keretében 
történő igazgatási együttműködésről szóló 
[…]/EU rendelettel létrehozott belső piaci 
információs rendszernek (Internal Market 
Information System, a továbbiakban: IMI). 

(3) A szakemberek szabad mozgásának 
elősegítése, és emellett a képesítések 
hatékony és átlátható elismerésének 
biztosítása érdekében rendelkezni kell az 
európai szakmai kártya bevezetéséről. Az 
európai szakmai kártya kizárólag a 
szakmai képesítések másik tagállamban 
történő elismertetésének eszközeként 
használható a belső piac által kínált 
mobilitási lehetőségek maradéktalan 
kiaknázása érdekében, és nem szolgálhat 
az egyes szakmákban alkalmazott 
képesítési formák szabályozására vagy 
korlátozására. E kártyára különösen az 
átmeneti mobilitás és a feltétel nélküli 
elismerés rendszere szerinti elismerés 
megkönnyítése, valamint egy, az általános 
rendszeren belüli egyszerűsített elismerési 
folyamat bevezetése érdekében van 
szükség. Az európai szakmai kártyát a 
szakember kérésére kell kibocsátani, 
miután az benyújtotta a szükséges iratokat, 
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E mechanizmusnak elő kell segítenie az 
illetékes hatóságok közötti szinergia és 
bizalom növelését, ugyanakkor ki kell 
küszöbölnie a hatóságok igazgatási 
munkájának indokolatlan átfedéseit, és a 
szakemberek számára nagyobb 
átláthatóságot és jogbiztonságot kell 
teremtenie. A kártyaigénylési és -
kibocsátási folyamatnak áttekinthetően 
kell felépülnie, továbbá biztosítékokat kell 
tartalmaznia és a kérelmező számára ennek 
megfelelő fellebbezési jogokat kell 
biztosítania. A kártyának és az IMI ahhoz 
kapcsolódó munkafolyamatainak 
biztosítaniuk kell a tárolt adatok 
sértetlenségét, hitelességét és bizalmas 
kezelését, és meg kell akadályozniuk az 
adatok által hordozott információhoz való 
jogellenes vagy illetéktelen hozzáférést.

és az illetékes hatóságok lefolytatták a 
vonatkozó felülvizsgálati és ellenőrzési 
eljárásokat. A kártya működését 
támogatnia kell a belső piaci információs 
rendszer keretében történő igazgatási 
együttműködésről szóló 1024/2012/EU
rendelettel létrehozott belső piaci 
információs rendszernek (Internal Market 
Information System, a továbbiakban: IMI). 
E mechanizmusnak elő kell segítenie az 
illetékes hatóságok közötti szinergia és 
bizalom növelését, ugyanakkor ki kell 
küszöbölnie az illetékes hatóságok 
igazgatási munkájának indokolatlan 
átfedéseit, és a szakemberek számára 
nagyobb átláthatóságot és jogbiztonságot 
kell teremtenie. Az európai szakmai kártya
igénylési és kibocsátási folyamatának
áttekinthetően kell felépülnie, továbbá 
biztosítékokat kell tartalmaznia és a 
kérelmező számára ennek megfelelő 
fellebbezési jogokat kell biztosítania. A 
kártyának és az IMI ahhoz kapcsolódó 
munkafolyamatainak biztosítaniuk kell a 
tárolt adatok sértetlenségét, hitelességét és 
bizalmas kezelését, és meg kell 
akadályozniuk az adatok által hordozott 
információhoz való jogellenes vagy 
illetéktelen hozzáférést.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az európai szakmai kártyának meg 
kell felelnie meghatározott biztonsági és 
adatvédelmi feltételeknek. Ezért létre kell 
hozni a visszaélésekkel és 
adathamisítással szembeni szükséges 
biztosítékokat.

Módosítás 4
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Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében 
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Kizárólag abban az esetben, ha a 
tevékenységi területek olyan mértében 
különböznek, hogy a szakember a 
hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, és a szakember ezt 
kifejezetten kéri, a tagállamnak – tekintettel 
ezen egyedi körülményekre – lehetővé kell
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. A tagállam azonban 
közérdeken alapuló kényszerítő 
körülmények fennállása esetén 
megtagadhatja a szakma részleges 
gyakorlásának engedélyezését, a feltétel 
nélküli elismerésben részesülő szakmák 
részleges gyakorlása pedig nem 
engedélyezhető.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlatának megfelelően az ezen 
irányelv szerinti részleges gyakorlás 
alkalmazása nem foszthatja meg az 
ágazati szociális partnereket 
önszerveződési joguktól. 

Módosítás 6
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Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A „közérdeken alapuló kényszerítő 
körülmények” fogalmát, amelyre ezen 
irányelv egyes rendelkezései hivatkoznak, 
a Bíróság az EUMSZ 49. és 56. cikkével 
kapcsolatos joggyakorlatában fokozatosan 
dolgozta ki, és az továbbra is 
folyamatosan fejlődhet. 

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2005/36/EK irányelv hatályának a 
közjegyzőkre is ki kell terjednie. A 
letelepedési célú elismerési kérelmek 
esetében indokolt, hogy a tagállamok 
előírhassák a nemzeti kiválasztási és 
kinevezési eljárások 
megkülönböztetésmentességének 
biztosításához szükséges alkalmassági 
vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot. 
Indokolt, hogy a szabad szolgáltatásnyújtás 
keretében a közjegyzők ne állíthassanak ki 
közokiratot és ne folytathassanak egyéb 
olyan hitelesítési tevékenységeket, 
amelyekhez a fogadó tagállam hivatali 
bélyegzője szükséges.

(7) Ami a közjegyzőket illeti, letelepedési 
célú elismerési kérelmek esetében indokolt, 
hogy azok a tagállamok, amelyek az 
állampolgársági feltételt már eltörölték, a 
nemzeti kiválasztási és kinevezési 
eljárások keretében előírhassák a
szükséges alkalmassági vizsgát és/vagy
alkalmazkodási időszakot. A 
kompenzációs intézkedések nem 
mentesíthetik a jelentkezőt az egyéb 
hatályos nemzeti szabályoknak való 
megfelelés alól, különös tekintettel a
fogadó tagállamban a közjegyzők 
kiválasztására és kinevezésére irányuló 
eljárásban előírt feltételekre. Tekintettel 
köztisztviselőként betöltött sajátos 
szerepükre, valamint arra, hogy hivatalos 
kormányzati aktus útján nevezi ki őket egy 
adott tagállam a saját területén közhivatal 
ellátása céljából, melynek keretében 
feladatuk különösen a magánszemélyek 
között az igazságszolgáltatás keretében 
létrejött okiratok jogszerűségének és jogi 
biztonságának biztosítása, és hogy jogilag 
független és pártatlan módon járjanak el, 
tevékenységüket szigorúan az 
illetékességük alá tartozó területre 
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korlátozva, a közjegyzőknek nem 
engedélyezhető, hogy egyidejűleg több 
tagállamban telepedjenek le. A szabad 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó, jelen 
irányelvben foglalt rendelkezések 
ezenfelül nem alkalmazandók a 
közjegyzőkre, mivel az általuk ellátott 
közhivatal illetékessége kizárólag a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
területére korlátozódik.

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az adott szakmát nem szabályozó 
tagállamból érkező szakemberek által 
benyújtott elismerési kérelmeknek 
ugyanolyan elbírálás alá kell esniük, mint 
azoknak, amelyeket az adott szakmát 
szabályozó tagállamból érkező 
szakemberek nyújtanak be. Képesítésüket a 
fogadó tagállamban megkövetelt 
képesítésekkel kell összehasonlítani, a 
2005/36/EK irányelv szerinti képesítési 
szintek alapulvételével. Indokolt, hogy 
lényeges különbségek esetén az illetékes 
hatóságok kompenzációs intézkedéseket 
rendeljenek el.

(9) Az adott szakmát nem szabályozó 
tagállamból érkező szakemberek által 
benyújtott elismerési kérelmeknek 
ugyanolyan elbírálás alá kell esniük, mint 
azoknak, amelyeket az adott szakmát 
szabályozó tagállamból érkező 
szakemberek nyújtanak be. Képesítésüket a 
fogadó tagállamban megkövetelt 
képesítésekkel kell összehasonlítani, a 
2005/36/EK irányelv szerinti képesítési 
szintek és objektív kritériumok alapján. 
Indokolt, hogy lényeges különbségek 
esetén az illetékes hatóságok 
kompenzációs intézkedéseket rendeljenek 
el. Az elméleti és gyakorlati készségek 
igazolására szolgáló mechanizmusoknak, 
amelyeket a szakma gyakorlásának 
engedélyezéséhez kompenzációs 
intézkedésként esetleg előírhatnak, 
garantálniuk kell és tiszteletben kell 
tartaniuk az átláthatóság és a 
pártatlanság elveit.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

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

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

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A szakorvosi képesítéssel már 
rendelkező és annak megszerzése után 
további szakképzésre jelentkező 
szakorvosok mobilitásának elősegítésére 
indokolt lehetővé tenni, hogy a tagállamok 
a képzés egyes részeinek elvégzése alól 
mentesítést adjanak, amennyiben a 
képzésnek ezen részeit az érintett már 
elvégezte ugyanabban a tagállamban, az 
előző orvosi szakképzési program 
alkalmával, és arra kiterjed a feltétel 
nélküli elismerés rendszere.

(14) A szakorvosi képesítéssel már 
rendelkező és annak megszerzése után 
további szakképzésre jelentkező 
szakorvosok mobilitásának elősegítésére 
indokolt lehetővé tenni, hogy a tagállamok 
a képzés egyes részeinek elvégzése alól 
mentesítést adjanak, amennyiben a 
képzésnek ezen részeit az érintett már 
elvégezte egy olyan tagállamban az előző 
orvosi szakképzési program alkalmával, 
amelyre kiterjed a feltétel nélküli elismerés 
rendszere.

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A betegbiztonság fokozása 
érdekében az orvosoknak, 
szakorvosoknak, általános ápolóknak, 
fogorvosoknak, fogszakorvosoknak, 
szülésznőknek és gyógyszerészeknek 
folyamatos szakmai oktatás és 
továbbképzés keretében naprakésszé kell 
tenniük ismereteiket. A tagállamoknak 
értékelő jelentést kell közzétenniük a 
folyamatos szakoktatással és szakmai 
továbbképzéssel kapcsolatos eljárásokról, 
amelyekben e szakemberek részt vesznek, 
és meg kell osztaniuk egymással bevált 
gyakorlataikat.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük. 
Ezért indokolt, hogy ilyen képzésre 
szigorúbb feltételekkel, tizenkét éves 
általános és középiskolai tanulmányok 
elvégzése vagy ezzel egyenértékű vizsga 
sikeres letétele után lehessen felvételt 
nyerni.

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az egészségügyi szakmákban 
biztosított legyen az átjárhatóság és az 
előmeneteli lehetőség.

Módosítás 13
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Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az orvosi és fogászati szakképesítések 
feltétel nélküli elismerése rendszerének 
egyszerűsítése érdekében a 2005/36/EK 
irányelv hatályának akkor indokolt 
kiterjednie e szakképesítésekre, ha azok a 
tagállamoknak legalább a harmadában 
léteznek.

(16) Az orvosi, fogászati és állatorvosi
szakképesítések feltétel nélküli elismerése 
rendszerének egyszerűsítése érdekében a 
2005/36/EK irányelv hatályának akkor 
indokolt kiterjednie e szakképesítésekre, ha 
azok a tagállamoknak legalább a 
harmadában léteznek.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az egészségügyi szakemberek 
mobilitását az európai egészségügyi
munkaerő tágabb kontextusában kell 
vizsgálni. E mobilitással egy uniós szintű 
speciális stratégia keretében, a 
tagállamokkal együttműködésben kell 
foglalkozni a betegek és fogyasztók 
legmagasabb szintű védelmének 
biztosítása érdekében, megőrizve a 
nemzeti egészségügyi rendszerek pénzügyi 
és szervezeti fenntarthatóságát.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A 2005/36/EK irányelvnek elő kell 
mozdítania az elismerés feltétel nélküli 
jellegének fokozását azon képesítések 
esetében, amelyekre jelenleg nem terjed ki 
a feltétel nélküli elismerés. Ennek kapcsán 
figyelembe kell venni a tagállamok azon 
hatáskörét, hogy döntsenek a szakmáknak 

(18) A 2005/36/EK irányelvnek elő kell 
mozdítania az elismerés feltétel nélküli 
jellegének fokozását azon képesítések 
esetében, amelyekre jelenleg nem terjed ki 
a feltétel nélküli elismerés. Ennek kapcsán 
figyelembe kell venni a tagállamok azon 
hatáskörét, hogy döntsenek a szakmáknak 
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a területükön történő gyakorlásához 
szükséges képesítésekről, valamint oktatási 
és szakmai képzési rendszereik tartalmáról 
és szervezéséről. Lehetőséget kell adni a 
nemzeti és uniós szinten reprezentatív 
szakmai szövetségeknek és 
szervezeteknek, hogy közös képzési 
alapelveket javasoljanak. Ez 
megnyilvánulhat az adott szakmai 
képesítés megszerzésének feltételéül 
szabott közös vizsgában vagy az ismeretek, 
készségek és képességek közös készletén 
alapuló képzési programokban. Az ilyen 
közös képzési keretek alapján szerzett 
képesítéseket a tagállamoknak feltétel 
nélkül indokolt elismerniük.

a területükön történő gyakorlásához 
szükséges képesítésekről, valamint oktatási 
és szakmai képzési rendszereik tartalmáról 
és szervezéséről. A tagállamoknak az ilyen 
közös képzési alapelvek bevezetése előtt 
meg kell vizsgálniuk az olyan lehetséges 
alternatívákat, mint amilyenek különösen 
az adott szakképzéssel rendelkező 
tagállamokban léteznek. Lehetőséget kell 
adni a nemzeti és uniós szinten 
reprezentatív szakmai szövetségeknek és 
szervezeteknek is, hogy közös képzési 
alapelveket javasoljanak. A közös képzési 
alapelvek testet ölthetnek az adott szakmai 
képesítés megszerzésének feltételéül 
szabott közös vizsgában vagy az ismeretek, 
készségek és képességek közös készletén 
alapuló képzési programokban. Az ilyen 
közös képzési keretek alapján szerzett 
képesítéseket a tagállamoknak feltétel 
nélkül indokolt elismerniük.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A közös képzési kereteknek egyúttal 
lehetővé kell tenniük a képzési 
minimumkövetelmények összehangolása 
alapján történő, a III. fejezet III. címe 
szerinti feltétel nélküli elismerési eljárás 
hatálya alá tartozó szabályozott szakmák
számára – amelyekben az új 
szakképesítések nem részesülnek ilyen 
feltétel nélküli elismerésben –, hogy e 
szakképesítéseiket feltétel nélküli eljárás 
szerint elismerjék.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes 
hatóságok és a munkáltatók szerepét 
egyértelműsíteni kell, különösen a betegek 
biztonsága érdekében. A nyelvismeret 
ellenőrzésének azonban a szóban forgó 
munkakör szempontjából ésszerűnek és a 
szükséges mértékűnek kell lennie, és nem 
szolgálhat alapul ahhoz, hogy 
szakembereket kirekesszenek a fogadó 
tagállam munkaerőpiacáról.

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. Az illetékes hatóságok –
különösen a betegek biztonsága és a 
közegészség védelme érdekében –
ellenőrizhetik a nyelvismeretet vagy 
felügyelhetik annak ellenőrzését. A 
nyelvismeret ellenőrzésének azonban a 
szóban forgó munkakör szempontjából 
ésszerűnek és a szükséges mértékűnek kell 
lennie, és nem szolgálhat alapul ahhoz, 
hogy szakembereket kirekesszenek a 
fogadó tagállam munkaerőpiacáról. Az 
arányosság elvét azon szakemberek 
esetében is alkalmazni kell, akik igazolják 
a szükséges nyelvismeret meglétét. E 
tekintetben a tagállamoknak elő kell 
mozdítaniuk a kifejezetten e szakemberek 
számára, az európai nyelvi referenciakeret
alapján kidolgozott, szabványos nyelvi 
tesztek alkalmazását.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A nyelvismeret ellenőrzésének célja 
a szakember szakmai hivatásának 
gyakorlása során, és különösen a betegek 
biztonsága és a közegészség védelme 
tekintetében szükséges szóbeli és írásbeli 
kommunikációs képességének 
megállapítása. 

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) Az egynél több hivatalos vagy 
használt nyelvként hivatalosan elismert 
nyelvvel rendelkező tagállamokban a 
munkaadóknak és az illetékes 
hatóságoknak ösztönözniük kell egy 
további nyelv ismeretét. A munkaadóknak 
e célból lehetőségeket kell biztosítaniuk a 
nyelvtanulásra és a nyelvismeret 
fejlesztésére, például az adott szakma 
igényei szerint kidolgozott 
nyelvtanfolyamok biztosításával.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
19 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19c) A munkaadóknak továbbra is 
kiemelt szerepet kell játszaniuk a szakmai 
tevékenység végzéséhez szükséges 
nyelvismeret biztosításában és annak –
többek között az állásinterjúk keretében 
történő – ellenőrzésében, és értesíteniük 
kell az illetékes hatóságot, amennyiben 
súlyos kételyek merülnek fel egy adott 
jelentkező nyelvi készségei kapcsán.

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik fizetett 
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a 

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik 
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a 
saját tagállamuk. Ugyanakkor, az irányelv 
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saját tagállamuk. hatályának a részleges képesítéssel 
rendelkező szakemberekre történő 
kiterjesztésével annak egyúttal az EUMSZ 
151. cikkében foglalt alapvető szociális 
jogok tiszteletben tartását is megfelelően 
figyelembe kell vennie, amely cikk előírja, 
hogy az Uniónak célul kell kitűznie a 
munkakörülmények javítását, aminek a 
szakmai gyakorlatra is vonatkoznia kell, 
és ami nem érintheti a szakmai 
gyakorlatra alkalmazandó nemzeti 
rendelkezéseket.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A szakmai gyakorlatról szóló 
szerződésnek tartalmaznia kell legalább a 
képzési célokat és a kijelölt feladatokat.

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A 2005/36/EK irányelv ezenkívül 
nemzeti információs szolgálatok 
rendszeréről rendelkezik. A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv hatálybalépése és az 
egyablakos ügyintézési pontoknak az 
említett irányelv alapján történt létrehozása 
következtében átfedések lehetségesek. 
Ezért a 2005/36/EK irányelvvel létrehozott 
nemzeti információs szolgálatokat olyan 
segítségnyújtó központokká kell 
átalakítani, amelyek tevékenysége a 
lakossági tanácsadásra összpontosul, 
beleértve a személyes tanácsadást is, ezzel 
biztosítva, hogy a belső piaci szabályoknak 

(21) A 2005/36/EK irányelv ezenkívül 
nemzeti információs szolgálatok 
rendszeréről rendelkezik. A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv hatálybalépése és az 
egyablakos ügyintézési pontoknak az 
említett irányelv alapján történt létrehozása 
következtében átfedések lehetségesek. 
Ezért a 2005/36/EK irányelvvel létrehozott 
nemzeti információs szolgálatokat olyan 
segítségnyújtó központokká kell 
átalakítani, amelyek tevékenysége a 
lakossági tanácsadásra összpontosul, 
beleértve a személyes tanácsadást is, ezzel 
biztosítva, hogy a belső piaci szabályoknak 
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az egyes állampolgárok eseteire való 
mindennapi alkalmazását nemzeti szinten 
nyomon kövessék.

az egyes állampolgárok eseteire való 
mindennapi alkalmazását nemzeti szinten 
hatékonyan nyomon kövessék.

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös
riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv alapján 
feltétel nélküli elismerésben részesülő 
egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakember fegyelmi eljárás vagy 
büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet 
következtében nem telepedhet le másik
tagállamban. Ezt a riasztást az IMI-n 
keresztül attól függetlenül elő kell idézni, 
hogy az adott szakember élt-e bármilyen, a 
2005/36/EK irányelv alapján őt megillető 
joggal, illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelvben foglalthoz
hasonlónak kell lennie. Az irányelv egyedi
riasztási mechanizmus bevezetéséről 
rendelkezik a 2005/36/EK irányelv alapján 
feltétel nélküli elismerésben részesülő 
egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust az 
állatorvosokra is alkalmazni kell, kivéve ha 
az érintett tagállam már elindította a 
2006/123/EK irányelv szerinti riasztási 
mechanizmust. Valamennyi tagállamot 
riasztani kell akkor, ha egy szakember 
fegyelmi eljárás vagy büntetőjogi 
felelősségét megállapító ítélet 
következtében átmenetileg vagy 
véglegesen csak korlátozott módon 
folytathat szakmai tevékenységet vagy 
eltiltották szakmája gyakorlásától 
valamely tagállamban. Ezt a riasztást az 
IMI-n keresztül attól függetlenül elő kell 
idézni, hogy az adott szakember élt-e 
bármilyen, a 2005/36/EK irányelv alapján 
őt megillető joggal, illetőleg hogy 
kérelmezte-e szakmai képesítésének – akár 
az európai szakmai kártya kibocsátása 
révén, akár bármely más, az említett 
irányelvben előírt módon történő –
elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
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vonatkozó uniós szabályozással.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, 
az európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek és építészmérnökök 
ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 

(24) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy 
a 2005/36/EK irányelv egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése vagy módosítása 
érdekében az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikke szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. melléklet aktualizálása, a 
II. mellékletben foglalt jegyzék 
módosítása, az európai szakmai kártya 
kérelmezéséhez szükséges iratok 
részleteinek megállapítása, a IV. 
mellékletben foglalt tevékenységjegyzék 
kiigazítása, az V. melléklet 5.1.1–5.1.4., 
5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 
5.7.1. pontjának kiigazítása, az orvosok, 
általános ápolók, fogorvosok, állatorvosok, 
szülésznők, gyógyszerészek és 
építészmérnökök ismereteinek és 
készségeinek egyértelműsítése, a 
szakorvosi képzések és a fogorvosi 
képzések minimális képzési idejének 
kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő reprezentációt 
végezzen, és konzultációkat folytasson 
szakértők bevonásával uniós és nemzeti 
szinten egyaránt, amelyek kiterjedhetnek 
az illetékes hatóságokra, a szakmai 
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gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumok az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelően eljussanak.

egyesületekre, a tudományos 
szervezetekre, az egyetemekre és a 
szociális partnerekre. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumok az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz egyidejűleg, kellő időben, 
átlátható módon és megfelelően 
eljussanak.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Technikai jellegükre való tekintettel 
tanácsadó bizottsági eljárás szerint 
indokolt elfogadni azokat a végrehajtási 
aktusokat, amelyekkel az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó szakmafüggő 
előírásokra irányadó közös és egységes 
szabályokat, az európai szakmai kártya 
formátumát, az európai szakmai kártya 
kibocsátására irányuló kérelem 
alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat, az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, az 
európai szakmai kártyán és az IMI-
adatállományban tárolt információk 
sértetlenségének, bizalmas kezelésének és 
pontosságának biztosításához szükséges 
műszaki előírásokat és méréseket, az 
európai szakmai kártya rendelkezésre 
bocsátásának feltételeit és eljárásait, az 
IMI-adatállományhoz való hozzáférés 
feltételeit, az európai szakmai kártya 
hitelességének és érvényességének 
ellenőrzésére szolgáló műszaki eszközöket 
és eljárásokat, valamint a riasztási 
mechanizmus végrehajtását határozzák 
meg.

(26) A tanácsadó bizottsági eljárással kell
elfogadni azokat a végrehajtási aktusokat, 
amelyekkel az európai szakmai kártyához 
kapcsolódó szakmafüggő előírásokra 
irányadó közös és egységes szabályokat, az 
európai szakmai kártya formátumát, az 
európai szakmai kártya kibocsátására 
irányuló kérelem alátámasztásához 
szükséges nyelvi fordításokat, az európai 
szakmai kártya iránti kérelmek 
elbírálásának részleteit, az európai szakmai 
kártyán és az IMI-adatállományban tárolt 
információk sértetlenségének, bizalmas 
kezelésének és pontosságának 
biztosításához szükséges műszaki 
előírásokat és méréseket, valamint az 
európai szakmai kártya rendelkezésre 
bocsátásának feltételeit és eljárásait 
határozzák meg.
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Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2005/36/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint a 
fizetett szakmai gyakorlaton más 
tagállamban való részvételre való 
jogosultságot és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg bizonyos szabályozott szakmák 
részleges gyakorlására való jogosultságot, 
valamint a szakmai gyakorlaton más 
tagállamban való részvételre való 
jogosultságot és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Ezen irányelv alkalmazása nem érinti az 
egészség- és fogyasztóvédelem magas 
szintjének biztosításához szükséges 
intézkedéseket.”.

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2005/36/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
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megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy fizetett szakmai gyakorlaton részt 
venni.

megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy szakmai gyakorlaton részt venni.

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 2. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A szabad szolgáltatásnyújtásról 
szóló II. cím a közjegyzőkre nem 
alkalmazandó.”

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont – i pont – bevezető rész
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. Az f) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

i. Az f) és a h) pont helyébe a következő 
szöveg lép:

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont – i pont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – f és h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) »szakmai tapasztalat«: az adott szakma 
teljes munkaidőben vagy azzal egyenértékű 
részmunkaidőben való tényleges és 
jogszerű gyakorlása valamely tagállamban;

f) »szakmai tapasztalat«: az adott szakma 
teljes munkaidőben vagy azzal egyenértékű 
részmunkaidőben való, korlátozások 
nélküli, tényleges és jogszerű gyakorlása 
valamely tagállamban;

h) „alkalmassági vizsga”: a kérelmező 
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szakmai tudására, képességeire és 
kompetenciáira vonatkozó, a fogadó 
tagállam illetékes hatóságai által 
lefolytatott vagy elismert vizsga, 
amelynek célja annak felmérése, hogy a 
kérelmező alkalmas-e az adott 
tagállamban valamely szabályozott 
szakma gyakorlására. A vizsga 
lefolytatása érdekében az illetékes 
hatóságok listát készítenek azokról a 
szakterületekről, amelyekre – a fogadó 
tagállamban megkövetelt képzés és a 
kérelmező által végzett képzés 
összehasonlítása alapján – a kérelmező 
oklevele vagy az előírt képesítés 
megszerzését tanúsító egyéb okirata nem 
vonatkozik.
Az alkalmassági vizsgának figyelembe 
kell vennie, hogy a kérelmező a saját 
tagállamában vagy abban a 
tagállamban, ahonnan érkezett, 
szakképzett személy. A vizsgának a 
listáról kiválasztott olyan 
szakterületeket kell átfognia, amelyek 
ismerete a szakmának a fogadó 
tagállamban való gyakorlásához 
feltétlenül szükséges. A vizsga 
kiterjedhet az érintett tevékenységekre a 
fogadó tagállamban alkalmazandó 
szakmai szabályok ismeretére is.
Az alkalmassági vizsga alkalmazásának 
részleteit, valamint a fogadó 
tagállamban alkalmassági vizsgára 
készülő kérelmezőnek a fogadó 
tagállambeli jogállását a fogadó 
tagállam illetékes hatóságai határozzák 
meg;

Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont – ii alpont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – j pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) »fizetett szakmai gyakorlat«: felügyelt és 
fizetett tevékenységek folytatása egy 
szabályozott szakma gyakorlására való 
jogosultságnak vizsga alapján történő
megszerzése céljából;

j) »szakmai gyakorlat«: a képzés kötelező 
részét képező felügyelt tevékenységek 
szerződés keretében történő folytatása egy 
szabályozott szakma gyakorlásának 
megkezdése vagy egy szabályozott szakma
gyakorlására való jogosultság megszerzése 
céljából; 

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont – ii alpont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) »egész életen át tartó tanulás«: minden
olyan általános oktatás, szakoktatás és -
képzés, iskolarendszeren kívüli oktatás és 
nem formális tanulás az élet bármely 
szakaszában, amely az ismeretek, a 
képességek és a készségek gyarapodásával 
jár.

l) »egész életen át tartó tanulás«: olyan 
általános oktatás, szakoktatás és -képzés, 
valamint iskolarendszeren kívüli oktatás az 
élet bármely szakaszában, amely a szakmai 
követelmények és a szakmai etika 
tekintetében az ismeretek, a képességek és 
a készségek gyarapodásával jár.

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont – ii alpont 
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) »képzési követelmények és feltételek«: 
valamely szakma gyakorlásához 
szükséges, közösen megállapított 
ismeretek, képességek és kompetenciák;

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont – ii alpont 
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2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b) » az európai kreditátviteli rendszer 
kreditjei vagy ECTS kreditek«: egy teljes 
tanulmányi év sikeres lezárásához 
szükséges munka arányában az egyes 
képzési egységek elvégzéséhez szükséges 
munkamennyiséget kifejező kreditek a 
diplomák összehasonlíthatóságának és 
átláthatóságának keretében működő 
kreditgyűjtési ECTS-rendszer 
kontextusában; e munkamennyiségbe 
nemcsak az előadások, a gyakorlati 
munkák és a szemináriumok tartoznak 
bele, hanem a gyakorlatok, a kutatások
vagy a helyszínen végzett vizsgálatok, az 
egyéni munka, valamint a vizsgák és más 
értékelési módok is; az ECTS keretében 
60 kredit jelent egy tanévnyi munkát, míg 
30 kredit egy félévnek felel meg;

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c) »szabad foglalkozások«: olyan 
foglalkozások, amelyek keretében 
különleges szakmai képesítések alapján 
személyesen, saját felelősségre és 
szakmailag függetlenül szellemi 
szolgáltatásokat nyújtanak megbízóik és a 
nyilvánosság számára;

Módosítás 38

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

1d) »duális képzés«: olyan képzés, ahol a 
szakmai kompetenciákat egymáshoz 
igazított képzési és minőségi normák 
betartásával váltakozva közvetítik két 
tanulási helyen: az adott 
munkakörnyezetben és a szakiskolában. 
Ebben az összefüggésben »szakmai 
kompetenciák« alatt azt a képességet és 
készséget értjük, hogy a tanuló az 
ismereteket, a készségeket, valamint a 
személyes, szociális és módszertani 
kompetenciákat képes munkahelyi 
helyzetekben, valamint saját szakmai és 
személyes fejlődése érdekében alkalmazni;

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1e) »közérdeken alapuló kényszerítő 
körülmények«: a Bíróság 
joggyakorlatában ekként elismert 
körülmények, ideértve a következőket: 
közrend; közbiztonság; lakosság védelme; 
közegészség; a szociális biztonsági 
rendszer pénzügyi egyensúlyának 
megőrzése; a fogyasztók, a szolgáltatások 
igénybevevői és a munkavállalók védelme; 
a kereskedelmi ügyletek méltányossága; a 
csalás elleni küzdelem; a hatékony és 
eredményes igazságszolgáltatás megóvása, 
a természeti és városi környezet védelme; 
állategészségügy; szellemi tulajdon; a 
nemzeti történelmi és művészeti örökség 
megőrzése; szociálpolitikai és 
kultúrpolitikai célok.

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szakmai képesítésnek a fogadó 
tagállam általi elismerése révén a jogosult 
a fogadó tagállamban megkezdheti annak a 
szakmának, illetőleg – a 4f. cikkben 
említett esetekben – azon szakma bizonyos 
részének a gyakorlását, amelyre 
vonatkozóan a saját tagállamában 
képzettséggel rendelkezik, és ezt a szakmát 
a fogadó tagállamban ugyanolyan 
feltételek szerint gyakorolhatja, mint a 
fogadó tagállam állampolgárai.

(1) A szakmai képesítésnek a fogadó 
tagállam általi elismerése révén a jogosult 
a fogadó tagállamban megkezdheti annak a 
szakmának a gyakorlását, amelyre 
vonatkozóan a saját tagállamában 
képzettséggel rendelkezik, és ezt a szakmát 
a fogadó tagállamban ugyanolyan 
feltételek mellett gyakorolhatja, mint a 
fogadó tagállam állampolgárai.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok kijelölik az európai 
szakmai kártyák kibocsátására illetékes 
hatóságokat. A szóban forgó hatóságok 
biztosítják az európai szakmai kártya iránti 
kérelmek elfogulatlan, objektív és kellő 
időben történő feldolgozását. Az 57b. 
cikkben említett segítségnyújtó központok 
is illetékes hatóságként járhatnak el az 
európai szakmai kártya kibocsátása 
céljából. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az illetékes hatóságok 
tájékoztassák az állampolgárokat –
beleértve a leendő kérelmezőket is – az 
európai szakmai kártya előnyeiről, 
amennyiben az rendelkezésre áll.

(5) A tagállamok kijelölik az európai 
szakmai kártyák kibocsátására illetékes 
hatóságokat. A szóban forgó hatóságok 
biztosítják az európai szakmai kártya iránti 
kérelmek elfogulatlan, objektív és kellő 
időben történő feldolgozását. A tagállamok 
határozhatnak úgy, hogy az 57b. cikkben 
említett segítségnyújtó központok 
támogatást nyújtanak az illetékes 
hatóságoknak az e cikknek megfelelő 
szakmai kártya megszerzéséhez szükséges 
dokumentáció előzetes előkészítő 
szakaszában. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az illetékes hatóságok 
tájékoztassák az állampolgárokat –
beleértve a leendő kérelmezőket is – az 
európai szakmai kártya előnyeiről, 
amennyiben az rendelkezésre áll.
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Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az egyes 
szakmák esetében kérésre kibocsátható
európai szakmai kártyákhoz kapcsolódó 
előírásokat, az európai szakmai kártya 
formátumát, az európai szakmai kártya 
kibocsátására irányuló kérelem 
alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és a kérelmek elbírálásának 
részleteit, figyelembe véve az egyes 
érintett szakmák sajátosságait. A szóban 
forgó végrehajtási aktusokat az 58. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Az 58. cikkben 
megállapított eljáráson túlmenően a 
Bizottság ilyen jogi aktus elfogadását 
megelőzően megfelelő konzultációt folytat 
az érdekelt felekkel. Ennek az eljárásnak 
biztosítania kell különösen azt, hogy az 
európai szakmai kártya elsősorban a 
szakemberek mobilitásának 
előmozdítására és fokozására szolgáljon, 
függetlenül attól, hogy az adott szakma 
szabályozott-e vagy sem, és ez az eljárás 
hivatott biztosítani további szabályozási és 
igazgatási akadályok létrehozásának 
mellőzését is.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Minden olyan díjnak, amelyet az
európai szakmai kártya kibocsátásának 
igazgatási eljárásai kapcsán a 
kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek, arányosnak, valamint a saját 
és a fogadó tagállamnál felmerülő 
költségekkel összemérhetőnek kell lennie, 
és nem tarthat vissza az európai szakmai 
kártya kiváltásától. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a díjak 
kiszámítására és elosztására irányadó 
kritériumok rögzítéséről.

(7) Az európai szakmai kártya 
kibocsátására irányuló adminisztratív 
eljárás semmilyen többletkiadást nem
jelent az egyes szakemberek számára.

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 4a–4e. cikkek nem alkalmazandók 
azokra a szakmákra, amelyek már a jelen 
irányelv hatálybalépése előtt saját európai 
szakmai kártyát vezettek be szakembereik 
számára a 77/249 és a 98/05 
irányelvekben rögzített rendszernek 
megfelelően.

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy a 
szakmai képesítéssel rendelkezők a saját 

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

tagállam illetékes hatóságához írásban 
vagy elektronikus úton – akár online 
módon is – fordulhatnak európai szakmai 
kártya iránti kérelemmel.

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a tagállamok így 
döntenek, az 57b. cikkben említett
segítségnyújtó központok támogatást 
nyújthatnak az illetékes hatóságoknak az 
e cikk (2) bekezdésében említett 
dokumentáció előzetes feldolgozása során.

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A saját tagállam illetékes hatósága a 
kérelem benyújtása után három 
munkanapon belül visszaigazolást küld a 
kérelem beérkezéséről és tájékoztatja a 
kérelmezőt az esetleg hiányzó iratokról. 
Ezenkívül az 1024/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott 
belső piaci információs rendszerben 
létrehozza a kérelemhez tartozó
adatállományt, amely tartalmazza a 
kérelem alátámasztására benyújtott, 
érvényesnek elismert valamennyi iratot. 
Amennyiben ugyanazon kérelmező újabb 
kérelmet nyújt be, a saját, illetve a fogadó 
tagállam illetékes hatóságai nem 
követelhetik meg az IMI-adatállományban 
fellelhető, még érvényes iratok ismételt 
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benyújtását.

Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 c cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 c cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 c cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az európai szakmai kártya mindaddig 
érvényes, amíg tulajdonosa az IMI-
adatállományban tárolt iratok és 
információk alapján saját tagállamában 
hivatás gyakorlására jogosult marad, vagy 
amíg tulajdonosát a szakma gyakorlásától 
bármelyik tagállamban – akár csak 
részben – el nem tiltják.
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Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 d cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 d cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 d cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A fogadó tagállam a kérelem 
beérkezésétől számított öt napon belül 
köteles a kérelmező szakembernek 
visszaigazolni a szakmai kártya 
érvényesítésére irányuló kérelem átvételét.

Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 d cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A 16., a 21. és a 49a. cikk szerinti 
esetekben a fogadó tagállam a saját 
tagállam által továbbított európai szakmai 
kártya beérkezésétől számított egy 
hónapon belül dönt az európai szakmai 
kártyának az (1) bekezdés szerinti 
érvényesítéséről. Alapos kétség esetén a 
fogadó tagállam további információkat 
kérhet a saját tagállamtól. Olyan szakmák 
esetében, melyek gyakorlása kihatással 
lehet a betegek biztonságára, az 
információkérés az egy hónapos határidő 
két hétre való felfüggesztését 
eredményezheti. A saját tagállam a kért 
további információkat az arra irányuló 
kérelem beérkezésétől számított egy héten 
belül megküldi. A kérelmező szakember 
tájékoztatást kap a határidő esetleges 
felfüggesztéséről.

Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 d cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

cikkben említett esetekben a fogadó 
tagállam a saját tagállam által továbbított 
európai szakmai kártya beérkezésétől 
számított két hónapon belül dönt arról, 
hogy elismeri-e a kártyatulajdonos 
képesítéseit vagy esetében kompenzációs 
intézkedéseket rendel-e el. Alapos kétség 
esetén a fogadó tagállam további 
információkat kérhet a saját tagállamtól. 
Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a betegek 
biztonságára, az információkérés a két 
hónapos határidő két hétre való
felfüggesztését eredményezheti. A saját 
tagállam a kért további információkat az 
arra irányuló kérelem beérkezésétől 
számított egy héten belül megküldi. A 
kérelmező szakember tájékoztatást kap a 
határidő esetleges felfüggesztéséről.

Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 d cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 59
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 e cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az ártatlanság vélelmének sérelme 
nélkül a saját és a fogadó tagállam
illetékes hatóságai a vonatkozó IMI-
adatállományt kellő időben aktualizálják az 
európai szakmai kártya tulajdonosa ellen 
indított fegyelmi eljárásokhoz, a vele 
szemben alkalmazott büntetőjogi 
szankciókhoz vagy az ezen irányelv 
szerinti tevékenységei folytatására nézve 
vélhetően következményekkel járó súlyos 
különös körülményekhez kapcsolódó 
információkkal, ideértve az 56a. cikkel 
összhangban hozott határozatokat is. Az 
aktualizálás magában foglalja a már nem 
szükséges információk törlését is. Az 
európai szakmai kártya tulajdonosát és a 
vonatkozó IMI-adatállományban érdekelt 
illetékes hatóságokat azonnal értesíteni 
kell az érintett illetékes hatóságok által 
végzett minden aktualizálásról.

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az információk (1) bekezdésben 
említett aktualizálása tartalmi 
szempontból a következőkre korlátozódik:
a) hoztak-e az érintett szakembert a 
szakmája gyakorlásában korlátozó vagy őt 
attól eltiltó határozatot; 
b) a szóban forgó korlátozás vagy eltiltás 
határozott időre szól-e vagy végleges; 
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c) mely időszakra vonatkozik a korlátozás 
vagy eltiltás; valamint
d) a korlátozásról vagy eltiltásról szóló 
határozatot kibocsátó illetékes hatóság 
megnevezése.

Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az IMI-adatállományban tárolt 
információhoz való hozzáférésre a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel1
összhangban kizárólag a saját és a fogadó 
tagállam illetékes hatóságai jogosultak.

________________
1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o., magyar 
különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai szakmai kártyán tárolt 
információk azokra az információkra 
korlátozódnak, amelyek szükségesek annak 
megállapításához, hogy a kártyatulajdonos 
jogosult azon szakma gyakorlására, 
amelyre vonatkozóan a kártyát 
kibocsátották; ilyen információk 

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

különösen: a családi név és az utónév, a 
születési hely és idő, a foglalkozás, a 
képzésről szóló, a 49a. cikk szerinti 
igazolás, a szakmai tapasztalatról szóló 
igazolás, az alkalmazandó szabályozás, az 
érintett illetékes hatóságok, a kártya száma, 
a biztonsági elemek és egy érvényes 
személyazonosító igazolvány adatai.

Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 e cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 64

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 66

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szakember teljes körű képesítéssel 
rendelkezik arra, hogy saját tagállamában 
olyan szakmai tevékenységet folytasson, 
amelynek részleges gyakorlására 
engedélykérelmet nyújtott be;

Módosítás 67

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

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

(2) A részleges gyakorlásra való 
jogosultság megtagadható, ha azt
közérdeken alapuló kényszerítő 
körülmények indokolják, általa elérhető a 
kívánt célkitűzés, és az intézkedés nem lép 
túl azon, ami feltétlenül szükséges. A 
részleges gyakorlás azonban nem 
engedélyezhető a III. cím III. és IIIa. 
fejezetei szerinti feltétel nélküli 
elismerésben részesülő szakmákban.

Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 71

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 72
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – c pont 
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha lényeges eltérés van a 
szolgáltatásnyújtó szakmai képesítése és a 
fogadó tagállamban megkövetelt képzés 
között, és ez az eltérés olyan mértékű, hogy 
az veszélyt jelent a közérdekre, és a 
szolgáltatásnyújtó azt az illetékes hatóság 
által tanúsított szakmai tapasztalattal vagy 
egész életen át tartó tanulással nem tudja 
ellensúlyozni, akkor a fogadó tagállamnak 
– különösen alkalmassági vizsga vagy 
alkalmazkodási időszak biztosításával, 
vagy a 49. cikk (2) bekezdésének a) és b) 
pontjában említett eljárások alapján 
kibocsátott oklevelek vagy képesítések 
figyelembevételével – lehetőséget kell 
adnia a szolgáltatónak arra, hogy igazolja, 
hogy megszerezte a hiányzó ismereteket 
vagy szaktudást. A szolgáltatás nyújtását a 
harmadik albekezdéssel összhangban 
hozott határozat keltétől számított egy 
hónapon belül minden esetben lehetővé 
kell tenni.

Módosítás 73
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2005/36/EK irányelv
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A fogadó tagállam illetékes hatóságai –
kétség esetén – megkereshetik a 
letelepedés szerinti tagállam illetékes 
hatóságait, hogy adjanak tájékoztatást a 
szolgáltatásnyújtó letelepedésének 
jogszerűségére és jó magatartására 
vonatkozóan, valamint arra vonatkozóan, 
hogy vele szemben nem alkalmaztak 
szakmai jellegű fegyelmi vagy 

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

ellenőrzése esetén a fogadó tagállam 
illetékes hatóságai a letelepedés szerinti 
tagállam illetékes hatóságaitól – a 
közegészségre vagy a közbiztonságra 
nézve vélhetően veszélyt jelentő lényeges 
különbségek felméréséhez szükséges 
mértékben – tájékoztatást kérhetnek a 
szolgáltató által elvégzett szakképzésekről. 
A fogadó tagállam figyelembe veheti 
különösen a 49. cikk (2) bekezdésének a) 
és b) pontjában említett eljárások 
keretében kibocsátott képesítéseket vagy 
okleveleket. A letelepedés helye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai ezt a 
tájékoztatást az 56. cikknek megfelelően 
nyújtják.

Módosítás 74

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Módosítás 75

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 76

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A második bekezdést el kell hagyni. d) A második bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 58a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. mellékletben foglalt 
jegyzék módosítása céljából azon képzési 
formák figyelembevétele érdekében, 
amelyek eleget tesznek az (1) bekezdés c) 
pontjának ii. alpontja szerinti 
feltételeknek.”

Módosítás77
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
2005/36/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 11. cikk hatálya alá tartozó, előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okiratként 
kell kezelni – a szóban forgó szint 
vonatkozásában is – az olyan, valamely 
tagállam illetékes hatósága által 
kibocsátott, előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okiratot vagy okirategyüttest, 
amely egy képzésnek az Unióban való –
teljes idejű vagy részidős, iskolarendszerű 
vagy egyéb tanrend szerinti – sikeres 
elvégzését igazolja, amelyet az adott 
tagállam egyenértékű szintűnek ismer el, és 
amely a szakma gyakorlásának 
megkezdése, illetőleg a szakma gyakorlása 
tekintetében birtokosának ugyanazokat a 
jogokat biztosítja, vagy az érintett szakma 
gyakorlására készít fel.

A 11. cikk hatálya alá tartozó, előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okiratként 
kell kezelni – a szóban forgó szint 
vonatkozásában is – az olyan, valamely 
tagállam illetékes hatósága által 
kibocsátott, előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okiratot vagy okirategyüttest, 
amely egy képzésnek az Unióban való –
teljes idejű vagy részidős, iskolarendszerű 
tanrend szerinti – sikeres elvégzését 
igazolja, amelyet az adott tagállam 
egyenértékű szintűnek ismer el, és amely a 
szakma gyakorlásának megkezdése, 
illetőleg a szakma gyakorlása tekintetében 
birtokosának ugyanazokat a jogokat 
biztosítja, vagy az érintett szakma 
gyakorlására készít fel.

Módosítás 78

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
képzettségi tanúsítványok és előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okiratok, 
valamint a szabályozott képzés 
elvégzéséről vagy a 11. cikk c) pontja
szerinti szinttel egyenértékű, speciális 
rendszerű képzés vagy szakképzés 
elvégzéséről szóló bizonyítványok 
esetében a fogadó tagállam elfogadja a 
saját tagállam által tanúsított, illetve igazolt 
szintet.
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Módosítás 79
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont
2005/36/EK irányelv
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve a 
fogadó tagállam illetékes hatósága a 11. 
cikk a) pontjában említett képzettségi 
tanúsítványok vagy olyan képesítés 
megszerzését tanúsító okiratok
tulajdonosaitól, amely képesítés nem éri el 
a közvetlenül a fogadó tagállam által 
megkövetelt szint alatti szintet, 
megtagadhatja a szakma gyakorlásának 
megkezdését és a szakma gyakorlását 
abban az esetben, ha a szakmának a 
tagállam területén történő gyakorlásához 
szükséges nemzeti képesítés a 11. cikk c),
d) vagy e) pontja alá tartozik.

Módosítás 80

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hivatalos kormányzati aktussal 
kinevezett közjegyzők vonatkozásában a 
fogadó tagállam a kompenzációs 
intézkedés megállapítása során figyelembe 
veheti az e szakmához a fogadó tagállam 
területén kapcsolódó jellemző 
tevékenységeket, különös tekintettel az 
alkalmazandó joghoz kapcsolódókra.

A fogadó tagállam az alkalmassági 
vizsgára bocsátás előtt megkövetelheti a 
kérelmezőtől egy alkalmazkodási időszak 
eltöltését.
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A kompenzációs intézkedés nem mentesíti 
a jelentkezőt a fogadó tagállamban a 
közjegyzők kiválasztására és kinevezésére 
irányuló eljárásban előírt egyéb 
feltételeknek való megfelelés alól, 
tekintettel a közjegyzők által 
köztisztviselőként ellátott feladatokra.

Módosítás 81

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 82

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a lényeges eltérés kifejtése a tantárgy 
tartalmát illetően;

c) a lényeges eltérés kifejtése a tantárgy 
tanításának időtartamát és tartalmát 
illetően, valamint arra vonatkozóan, hogy 
ezen eltérés milyen módon befolyásolja a 
szakembert abban, hogy szakmáját
kielégítő módon gyakorolja a fogadó 
tagállamban;
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Módosítás 83

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 84

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 85

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 86

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) A cikk az alábbi bekezdéssel egészül 
ki:
„(7a) Az (1)–(7) bekezdés alkalmazásában 
a tagállamok illetékes hatóságai [időpont 
beillesztése – a 3. cikk (1) bekezdésének 
első albekezdésében meghatározott 
dátumot követő nap]-tól/től kezdődően és 
ezt követően ötévente nyilvánosan 
hozzáférhető jelentéseket nyújtanak be a 
Bizottságnak és a többi tagállamnak a 
kompenzációs intézkedésekkel kapcsolatos 
határozataikról, beleértve ezek 
indokolását is, valamint arról, hogy 
elértek-e haladást a többi tagállammal 
történő további koordináció terén, 
egyebek közt a közös képzési elvek révén.”

Módosítás 87

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. mellékletben felsorolt 
azon tevékenységek jegyzékeinek a 
nómenklatúra naprakésszé tétele vagy 
egyértelművé tétele céljából végzett 
kiigazítása vonatkozásában, amelyek 

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

tekintetében a szakmai tapasztalat 
elismerésére a 16. cikk szerint kerül sor, 
feltéve, hogy ez a kiigazítás nem jelenti
sem az egyes kategóriákba sorolt 
tevékenységek körének szűkítését, sem 
pedig a IV. melléklet valamely jegyzékébe 
már besorolt egyes tevékenységek más 
jegyzékbe való átsorolását.

Módosítás 88

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A III. fejezet címe helyébe a 
következő szöveg lép:
„Közös képzési követelmények és szintek
alapján történő elismerés”
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás 89
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
2005/36/EK irányelv
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A 21. cikk (4) bekezdését, (6) 
bekezdésének második és harmadik 
albekezdését és (7) bekezdését el kell 
hagyni.

Módosítás 90

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A tagállamok ugyanakkor nem 
kötelesek az V. melléklet 5.6.2. pontjában 
említett, gyógyszerészi képesítés 
megszerzését tanúsító okiratokat 
figyelembe venni új, közforgalmú 
gyógyszertárak megnyitása esetében. E 
bekezdés alkalmazásában a három évnél 
rövidebb ideje működő gyógyszertárakat is 
új gyógyszertáraknak kell tekinteni.”

Módosítás 91

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 92

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

(-17) A 22. cikk (1) bekezdése az alábbi 
ponttal egészül ki:
„c) ...*-ig a tagállamok kötelező 
továbbképzési rendszereket vezetnek be 
orvosok, szakorvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, fogszakorvosok, szülésznők és 
gyógyszerészek számára.”
____________________

*HL: kérjük illessze be a dátumot: öt 
évvel ezen irányelv hatálybalépése után.

Módosítás 93

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az 22. cikk a következő (2)
bekezdéssel egészül ki:

(17) A 22. cikk a következő második és 
harmadik bekezdéssel egészül ki:

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

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

A szakmai továbbképzést nyújtó 
intézmények értékelését az európai 
felsőoktatási minőségbiztosítási 
nyilvántartásban (European Quality 
Assurance Register, EQAR) szereplő 
szervezetek végzik, amelyek 
következtetéseiket továbbítják a 
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Bizottsághoz és az érintett 
tagállamokhoz.”

Módosítás 94

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba)A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) Ez az irányelv semmilyen 
körülmények között sem szolgáltathat
alapot a tagállamokban az általános 
orvosi képzésre alkalamazandó képzési 
követelmények csökkentéséhez.”

Módosítás 95

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 96
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 19 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
25 cikk – 3 a bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 97
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 19 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
25 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 98
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 20 pont – bevezető rész
2005/36/EK irányelv
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A 26. cikkben a második albekezdés
helyébe a következő szöveg lép:

(20) A 26. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

Módosítás 99
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 20 pont
2005/36/EK irányelv
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az előírt szakorvosi képesítés 
megszerzését tanúsító, 21. cikkben 
említett okirat az V. melléklet 5.1.2. 
pontjában említett illetékes hatóságok 
vagy szervek által kibocsátott vagy 
elismert olyan okirat, amely az érintett 
szakorvosi képzés tekintetében megfelel 
az egyes tagállamokban használatos és 
az V. melléklet 5.1.3. pontjában említett 
valamely címnek.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 58a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy a 
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tagállamok legalább harmadában 
megtalálható új orvostudományi 
szakterületek felvételre kerüljenek az V. 
melléklet 5.1.3. pontjába, és így az irányelv 
a nemzeti jogi szabályozás változásaihoz 
igazodva naprakésszé váljon.

Módosítás 100

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az általános ápolói képzésre történő 
felvétel feltétele: 

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

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

Módosítás 101

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 102

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) Az (5) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(5) A klinikai oktatás az 
ápolóképzésnek az a része, amelynek 
során a hallgatók megtanulják, hogy egy 
csoport tagjaként és az egészséges vagy 
beteg emberekkel és/vagy közösséggel 
közvetlen kapcsolatban, az általuk 
elsajátított ismeretek, készségek és 
képességek alapján hogyan szervezzék 
meg, hogyan végezzék, és hogyan 
értékeljék az igényelt teljes körű 
betegápolást. A hallgatók nemcsak azt 
tanulják meg, hogy hogyan dolgozzanak 
csoportban, hanem azt is, hogy hogyan 
vezessenek egy csoportot, és hogyan 
szervezzék meg egy egészségügyi 
intézményben vagy a közösségben az 
általános betegápolói munkát, beleértve 
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egyének és kisebb csoportok 
egészségügyi oktatását.”

Módosítás 103

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 22 pont – c c pont (új)
2005/36/EK irányelv
31 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) Az előírt általános ápolói 
képesítések igazolják, hogy a szóban forgó 
személy képes legalább az alábbi 
ismeretek, készségek és alapvető 
képességek alkalmazására, függetlenül 
attól, hogy a képzés egyetemen, ezzel 
egyenértékűként elismert felsőoktatási 
intézményben vagy ápolóképző 
intézményben történt:
a) a betegek kezelése során a korszerű 
elméleti és klinikai ismereteket 
alkalmazva képes önállóan meghatározni 
a szükséges betegápolást és megtervezni, 
megszervezni és végrehajtani az ápolást a 
(6) bekezdés a), b) és c) pontjában 
foglaltakkal összhangban megszerzett 
tudás és készségek alapján;
b) a (6) bekezdés d) és e) pontjával 
összhangban megszerzett ismeretek és 
készségek alapján képes munkáját az 
egészségügyi ágazat más szereplőivel 
együtt végezni, beleértve a részvételt az 
egészségügyi személyzet gyakorlati 
képzésében; 
c) a (6) bekezdés a) és b) pontjával 
összhangban megszerzett ismeretek és 
készségek alapján képessé tudja tenni az 
egyéneket, családokat és csoportokat az 
egészséges életmód követésére és saját 
maguk ellátására;
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d) képes azonnali életmentő intézkedések 
önálló kezdeményezésére, valamint 
válság- és katasztrófahelyzetekben 
intézkedések végrehajtására;
e) képes önállóan tanácsokat, utasításokat 
és támogatást adni a gondozásra szorulók 
és a hozzájuk kötődő személyek számára;
f) önállóan képes a betegápolás 
minőségbiztosítására és értékelésére;
g) képes az átfogó szakmai 
kommunikációra és együttműködésre az 
egészségügyi ágazat más szakterületein 
dolgozókkal.”

Módosítás 104

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

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

d) a (6) bekezdés c) pontjában említett 
klinikai gyakorlat megfelelősége, valamint 
a megfelelő klinikai gyakorlatból adódó, a 
tudományos és technológiai haladáshoz, 
valamint az oktatás területét érintő 
legújabb változásokhoz igazodó szükséges 
készségek.

d) a (6) bekezdés c) pontjában és a (6a) 
bekezdésben említett klinikai gyakorlat 
megfelelősége, valamint a megfelelő 
klinikai gyakorlatból adódó, a tudományos 
és technológiai haladáshoz, valamint az 
oktatás területét érintő legújabb 
változásokhoz igazodó szükséges 
készségek.”.

Módosítás 105

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (2) bekezdést el kell hagyni;

Módosítás 106

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azokat az előírt ápolói képesítés 
megszerzését tanúsító okiratokat, 
amelyeket Lengyelországban a képzést 
2004. május 1-je előtt elvégző ápolók 
részére, a 31. cikkben megállapított képzési 
minimumkövetelményeknek meg nem 
felelő képzés nyomán bocsátottak ki, 
amely képzést olyan felsőfokú alapképzési 
fokozatot tanúsító oklevél igazol, és 

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

amelyet az ápolói és a szülésznői 
szakmáról szóló törvény és egyéb 
jogszabályok módosításáról szóló, 2004. 
április 20-i törvény (A Lengyel 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2004. 
április 30-i 92. száma, 885. tétel) 11. 
cikkében, valamint az ápolói és szülésznői 
szakmáról szóló, 2011. július 15-i törvény 
55.2. cikkével (A Lengyel Köztársaság 
Hivatalos Közlönyének 2011. augusztus
23-i 174. száma, 1039. tétel) felváltott, a
középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga –
érettségi) rendelkező, az ápolói és 
szülésznői szakmát oktató egészségügyi 
líceumban és egészségügyi szakiskolában 
végzett ápolók és szülésznők képzésének 
részletes feltételeiről szóló, 2004. május 
11-i egészségügyi miniszteri rendeletben 
(A Lengyel Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 2004. május 13-i 110. száma, 
1170. tétel, további módosításokkal), 
továbbá a középiskolai bizonyítvánnyal 
(záróvizsga – érettségi) rendelkező, az 
ápolói és szülésznői szakmát oktató
egészségügyi középiskolában vagy 
felsőfokú intézményben végzett ápolók és 
szülésznők felsőoktatási képzésének 
részletes feltételeiről szóló, 2012. június 4-
i egészségügyi miniszteri rendeletben (A 
Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
2012. július 6., 770. tétel) szereplő 
különleges továbbképző program keretében 
szereztek, minden tagállam elismeri annak 
ellenőrzése céljából, hogy az érintett 
személy hasonló szintű ismeretekkel és 
szaktudással rendelkezik-e, mint azok az 
ápolók, akik az V. melléklet 5.2.2. 
pontjában Lengyelországra vonatkozóan 
meghatározott képesítéssel rendelkeznek.

Módosítás 107

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

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

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

Módosítás 108

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 25 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
35 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 109

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 26 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 110

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(3) Az állatorvosi képzésnek 
garantálnia kell, hogy az érintett 
személy megszerezte a következő 
ismereteket és készségeket:
a) az állatorvosi tevékenység alapját 
képező tudományok megfelelő ismerete;
b) megfelelő ismeretek az egészséges 
állatok felépítéséről és funkcióiról, 
tenyésztésükről, szaporodásukról és 
higiéniájukról általában, valamint 
takarmányozásukról, beleértve a 
szükségleteiknek megfelelő 
takarmányok előállításával és 
tartósításával kapcsolatos 
technológiákat;
c) megfelelő ismeretek az állatok 
viselkedéséről és védelméről;
d) megfelelő ismeretek akár az egyed, 
akár az állatcsoport betegségeinek 
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okairól, természetéről, lefolyásáról, 
hatásairól, diagnózisáról és kezeléséről, 
beleértve az emberekre is átterjedő 
betegségekről szerzett különleges 
ismereteket;
e) megfelelő ismeretek a preventív 
gyógyászatról;
ea) megfelelő készségek a levett minták 
összegyűjtéséhez, csomagolásához, 
tárolásához és szállításához, az alapvető 
laboratóriumi tesztek készítéséhez és a 
tesztek eredményének értelmezéséhez;
f) megfelelő ismeretek az állati 
takarmányok vagy az emberi 
fogyasztásra szánt, állati eredetű 
élelmiszerek előállításával, gyártásával 
és forgalmazásával kapcsolatos 
higiéniáról és technológiákról, amely 
ismeretek alapján megfelelő készségekkel 
rendelkezik a gazdaságok higiénikus 
működéséhez szükséges bevált módszerek 
megértéséhez és magyarázatához, 
valamint az ante- és post-mortem 
egészségügyi vizsgálatokban való 
részvételhez;
fa) a leíró járványtan általános elveinek 
ismerete, amely biztosítja a járványtani 
vizsgálatokban való részvételhez szükséges 
készségek meglétét;
fb) megfelelő készségek az állatról 
emberre átterjedő fertőző, felbukkanó és 
újra jelentkező betegségek megelőzésére 
és ellenőrzésére irányuló programokban 
való részvételhez;
fc) az állatokra veszélyes kórokozók és 
állatbetegségek megelőzésére, kezelésére, 
ellenőrzésére vagy elpusztítására szolgáló 
állatorvosi termékek felelősségteljes és 
ésszerű használatához szükséges 
készségek a rezisztencia – többek között az 
antibiotikum-rezisztencia – kockázatának 
megelőzése, az élelmiszerlánc 
biztonságának garantálása, valamint a 
környezetvédelem és az állatok 
egészségének biztosítása érdekében;
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fd) az állati tetemek és az egészségügyi 
ellátás keretében végzett tevékenységekből 
származó – a fertőzés veszélyét magukban 
hordozó – hulladékok elszállításával és 
kezelésével kapcsolatos egészségügyi 
előírások ismerete, valamint megfelelő 
készségek a szükséges eszközök 
sterilizálásához és a sebészeti 
beavatkozások megfelelő, aszeptikus 
körülmények között történő végzéséhez;
fe) megfelelő készségek állatok vagy 
állatcsoportok egészségügyi 
bizonyítványának kiállításához az etikai és 
szakmai szabályok tiszteletben tartása 
mellett; 
g) megfelelő ismeretek a fent 
felsoroltakhoz kapcsolódó törvényi, 
rendeleti és közigazgatási 
rendelkezésekről;
h) megfelelő felügyelet mellett szerzett, 
megfelelő klinikai gyakorlat és egyéb 
gyakorlati tapasztalat.”

Módosítás 111

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A rendelet a következő cikkel 
egészül ki:
„38a. cikk
Állatorvosi specializációk
A Bizottság ...*-ig megvizsgálja, hogy 
indokolt-e a 2005/36/EK irányelv hatályát 
az orvosi és fogorvosi specializációk 
mellett az állatorvosi specializációkra is 
kiterjeszteni, ha azokat a tagállamok 
legalább egyharmada szabályozza, és erről 
adott esetben jogalkotási javaslatot terjeszt 
elő.”
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*HL: kérjük illessze be a dátumot: ezen 
irányelv hatálybalépését követő két évvel.

Módosítás 112

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legalább hároméves, teljes idejű 
szülésznőképzés;

a) legalább hároméves, teljes idejű 
szülésznőképzés, amely kiegészítésként az 
ezzel egyenértékű ECTS-kreditek 
számával is megadható, és amely legalább 
4500 órányi elméleti és gyakorlati 
képzésből áll, amelynek legalább 
egyharmada közvetlen klinikai gyakorlat;

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

b) legalább kétéves és legalább 3 600 
órányi képzést tartalmazó, kiegészítésként 
az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek 
számával is megadható, teljes idejű 
szülésznőképzés, amelynek feltétele az V. 
melléklet 5.2.2. pontjában említett, előírt 
általános ápolói képesítés megszerzését 
tanúsító okirat megléte.

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

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

Módosítás 113
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 28 a pont (új)
2005/36/EK irányelv
42 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A 42. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:
„42. cikk
A szülésznői szakmai tevékenységek 
gyakorlása
(1) E szakasz rendelkezéseit az egyes 
tagállamok által a (2) bekezdés sérelme 
nélkül meghatározott és az V. melléklet 
5.5.2. pontjában szereplő szakmai címek 
használata mellett gyakorolt, autonóm 
szülésznői tevékenységekre kell 
alkalmazni.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szülésznőknek módjuk legyen legalább a 
következő tevékenységek gyakorlásának 
megkezdésére és gyakorlására:
a) megfelelő tájékoztatás és tanácsadás a 
női reproduktív egészségről, beleértve a 
családtervezést is;
b) terhesség diagnosztizálása és normális 
terhesség értékelése és figyelemmel 
kísérése, a szükséges vizsgálatok 
elvégzése;
c) a veszélyeztetett terhesség lehető 
legkorábbi megállapításához szükséges 
vizsgálatok előírása vagy azokról való 
tanácsadás;
d) a szülővé válásra és a gyermekszülésre 
felkészítő teljes programok összeállítása;
e) vajúdás és gyermekszülés közben és 
közvetlenül a szülés után az anya ellátása 
és segítése, illetve a magzat méhen belüli 
állapotának figyelemmel kísérése a 
megfelelő klinikai és műszaki 
eszközökkel;
f) spontán szülés levezetése, beleértve 
szükség szerint a gátmetszést igénylő 
eseteket, a sebvarrást, továbbá a 
farfekvéses szüléseket;
g) az anyával vagy a csecsemővel 
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kapcsolatos, egészségügyi szakemberhez
történő irányítást igénylő 
rendellenességek figyelmeztető jeleinek 
felismerése, és szükség esetén az ilyen 
szakembernek történő segítségnyújtás; 
az orvos távollétében megfelelő 
sürgősségi intézkedések megtétele, 
különösen a méhlepény manuális 
eltávolítása, melyet lehetőség szerint a 
méh manuális vizsgálata követ;
h) az újszülött vizsgálata és ellátása; 
szükséghelyzetben minden szükséges 
intézkedés megtétele, és ha szükséges, az 
újraélesztés azonnali megkezdése;
i) a gyermekágyas anya ellátása és 
állapotának figyelemmel kísérése a 
szülés utáni időszakban, illetve az anya 
ellátása a csecsemőgondozással 
kapcsolatos minden szükséges tanáccsal, 
hogy az újszülött optimális fejlődését 
biztosítani tudja;
j) az orvos által előírt kezelés 
végrehajtása és a szülésznői hivatás 
gyakorlása keretében a szükséges 
gyógyszerek előírása;
k) a szükséges klinikai és jogi 
dokumentumok elkészítése.”

Módosítás 114

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 115

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 116

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 117
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 30 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
44 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az elméleti és gyakorlati képzés alatt, 
vagy annak lezárultát követően hat 
hónapos gyakorlat közforgalmú 
gyógyszertárban vagy kórházban az adott 
kórház gyógyszerészeti osztályának 
felügyelete alatt.
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Módosítás 118
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 31 pont 
2005/36/EK irányelv
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A 45. cikk (2) bekezdése a következő 
h) ponttal egészül ki:

(31) A 45. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egyetemi szintű, vagy azzal 
egyenértékűnek tekintendő, a 44. cikk 
rendelkezéseinek megfelelő, előírt 
gyógyszerészi képesítés megszerzését 
tanúsító okirattal rendelkező 
személyeknek — szükség szerint a 
kiegészítő szakmai tapasztalat 
követelményére is figyelemmel —
módjuk legyen legalább a következő 
tevékenységek gyakorlását megkezdeni, 
és e tevékenységeket gyakorolni:
a) gyógyszerek gyógyszerformájának 
elkészítése;
b) gyógyszerek gyártása és vizsgálata;
c) gyógyszerek tesztelése e célra szolgáló 
laboratóriumban;
d) gyógyszerek tárolása, tartósítása és 
nagykereskedelmi elosztása;
e) gyógyszerellátás, gyógyszerek 
készítése, tesztelése, tárolása, valamint 
biztonságos és minőségi 
gyógyszerészítmények forgalmazása 
közforgalmú gyógyszertárakban;
f) gyógyszerek készítése, tesztelése, 
tárolása és forgalmazása kórházakban;
g) orvosokkal együttműködve, gyógyszeres 
kezelések nyomon követése és a 
gyógyszerekkel és az egészséggel
kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

h) a gyógyszerkészítmények 
mellékhatásainak bejelentése az illetékes 
hatóságok felé.

h) a gyógyszerkészítmények 
mellékhatásainak bejelentése az illetékes 
hatóságok felé;

ha) az önmagukat gyógyszerező betegek 
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személyre szabott figyelemmel kísérése;
hb) hozzájárulás az intézményi 
közegészségügyi kampányokhoz.”

Módosítás 119
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 32 pont
2005/36/EK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az építészmérnöki képzés a 
következőkből áll:

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

a) összesen legalább ötéves, teljes idejű, 
egyetemen vagy azzal egyenértékű oktatási 
intézményben végzett tanulmányok A 
képzést sikeres egyetemi szintű vizsgával 
kell lezárni, vagy

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

b) négyévesnél nem rövidebb, teljes idejű, 
egyetemen vagy azzal egyenértékű 
oktatási intézményben végzett, sikeres 
egyetemi szintű vizsgával lezárt 
tanulmányok, és egy legalább kétéves, 
biztonyítvánnyal igazolt szakmai gyakorlat 
az (5) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően.

Módosítás 120

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fizetett szakmai gyakorlatot valamely 
tagállamban, olyan személy felügyelete 

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

által erre felhatalmazott építész, vagy 
személy, vagy szervezet felügyelete alatt 
kell elvégezni, akinek/amelynek a 
gyakorlati képzés biztosításához szükséges 
képességeit az illetékes hatóság 
megfelelően ellenőrizte. A szakmai 
gyakorlat lezárását az előírt képesítés 
megszerzését tanúsító hivatalos okirathoz 
csatolt, hatóság által kiállított
bizonyítvánnyal kell igazolni.

Módosítás 121

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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, illetve a III. cím 
III. fejezetében szabályozott szakmák 
esetében a posztgraduális szakirányú 
képzést 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 képzési keret 
megfelel a (2) bekezdésben foglalt 
feltételeknek. E feltételek tiszteletben 
tartják a (3) bekezdésben 
meghatározottakat.

Módosítás 122

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 35 pont
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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) a szakma gyakorlása és/vagy a szakma 
végzéséhez szükséges képzés legalább a 
tagállamok egyharmadában szabályozott.

Módosítás 123

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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;

Módosítás 124

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 a 11. 
cikkben foglalt képzési szintekre 
vonatkoznak;
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mellékletében meghatározottak szerint;

Módosítás 125

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 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. fejezet III. címe alatt;

Módosítás 126

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 határozták 
meg, ami azt jelenti, hogy az ilyen irányú 
kezdeményezéseket közzé kell tenni, és a 
szakmai szervezetekkel, valamint más 
szervezetek képviselőivel – köztük adott 
esetben azon tagállamok érdekelt feleivel, 
amelyekben a szakma még nem került 
szabályozásra – szoros együttműködésben 
kell kidolgozni;

Módosítás 127

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 35 pont
2005/36/EK irányelv
49 a cikk – 2 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a közös képzési keret valamennyi 
tagállam állampolgárai számára lehetővé 
teszi a képesítések e képzési kereten belüli 
megszerzését anélkül, hogy ennek feltétele 
lenne a valamely szakmai szervezetben 
fennálló tagság vagy az említett szervezet 
nyilvántartásába történő felvétel.

g) a közös képzési keret valamennyi 
tagállam állampolgárai számára lehetővé 
teszi a képesítések e képzési kereten belüli 
megszerzését anélkül, hogy ennek feltétele 
lenne a valamely szakmai szervezetben 
előzőleg fennálló tagság vagy az említett 
szervezet nyilvántartásába történő felvétel.

Módosítás 128

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) A 49a. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(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 
egyetemi vagy főiskolai általános képzés 
keretében, illetve a szakképzés keretében 
fel lehet-e kínálni egy ilyen közös képzési 
keretet, és ha igen, milyen mértékben.”

Módosítás 129

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

(35b) A 49a. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) Az egyes tagállamok illetékes 
hatóságai közötti, e cikk szerinti 
információcserére az IMI-n keresztül 
kerül sor.”

Módosítás 130

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 
felügyelete alatt végezzék 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. 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. 

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 

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a közegészségre 
vagy a betegek biztonságára, valamennyi 
érintett szakember nyelvtudásának 
ellenőrzése megszervezhető az illetékes 
hatóság felügyelete alatt. 
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ellenőrzésének jogát a tagállamok a 
megbízott nemzeti betegszervezetekre 
ruházhatják át.

A nyelvismeret ellenőrzésére a szakmai 
képesítés elismerését követően, de a 
kérdéses szakma gyakorlásának 
engedélyezését megelőzően kerül sor.

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 azon hely 
egyik, az érintett személy választása 
szerinti hivatalos nyelvének ismeretére 
korlátozódik, ahol a kérelmező le kíván 
telepedni vagy szolgáltatást kíván 
nyújtani, arányos a gyakorolni 
szándékozott tevékenységgel és a 
szakember számára díjtalan. Figyelembe 
kell venni a szakemberek által benyújtott, 
nyelvtudásukat igazoló bizonyítékokat. Az 
érintett személynek jogában áll az 
ellenőrzés ellen a nemzeti bíróságokhoz 
fellebbezést benyújtani.

Módosítás 131

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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

Módosítás 132

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 

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

folytatott és az adott tagállam illetékes 
hatósága által igazolt szakmai gyakorlatot. 
A tagállamok korlátozhatják a valamely 
másik tagállamban folytatott szakmai 
gyakorlat maximális időtartamát. A 
szakmai gyakorlat elismerése nem 
helyettesíti a szakma gyakorlásához való 
jog megszerzéséhez szükséges vizsgát.

Módosítás 133

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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:

(1) 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 –
korlátoztak az alábbi szakmák 
gyakorlásában vagy eltiltottak attól:

Módosítás 134

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 135

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 136

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 137

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 138

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

jb) olyan szakemberek, akik a III. cím I. 
és II. fejezete alapján az általános 
elismerési rendszer hatálya alá tartoznak, 
és szakmájuk kihatással van a betegek 
biztonságára.

Módosítás 139

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 gyakorlásában korlátozó vagy 
attól eltiltó határozat elfogadását követő 48 
órán belül kell elküldeni az IMI-n 
keresztül.

Módosítás 140

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés alkalmazandó az 
olyan kérelmezőkkel kapcsolatos 
adatcserére is, akiket hamis információk, 
többek között a képzés vagy oktatás 
elvégzését, illetve a szakmai tapasztalatot 
tanúsító hamis okiratok benyújtásáért 
elítéltek.

Módosítás 141
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 
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.

(3) A személyes adatoknak az (1) és (2) 
bekezdés szerinti információcsere céljából 
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 korlátozás vagy eltiltás 
időtartamára korlátozódnak.

Módosítás 142

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 42 pont 
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.

Módosítás 143

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



RR\927072HU.doc 83/203 PE494.470v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 144

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 42 pont 
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.

Módosítás 145

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 

(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. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 58. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
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összhangban kell elfogadni. kell elfogadni.

Módosítás 146

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 rendszeresen aktualizálásra 
kerüljenek az illetékes hatóságok vagy az 
egyablakos ügyintézési pontok által, 
amelyeknek rendelkezniük kell a 
polgárokat tanácsokkal – beleértve a 
személyes tanácsadást – ellátó hozzáértő 
támogató szakemberekkel:

Módosítás 147

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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;

Módosítás 148
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 43 pont
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2005/36/EK irányelv
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett tájékoztatásra a 
felhasználók számára világos és érthető 
módon kerüljön sor, és hogy a tájékoztatás 
távolról és elektronikus úton könnyen 
hozzáférhető, valamint naprakész legyen.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett tájékoztatásra a 
felhasználók számára világos és érthető 
módon kerüljön sor, és hogy a tájékoztatás 
távolról és elektronikus úton könnyen 
hozzáférhető, valamint a lehető 
legrövidebb időn belül aktualizált legyen.

Módosítás 149

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 kötelesek biztosítani, 
hogy a lehető legrövidebb határidővel 
válaszoljanak az egyablakos ügyintézési 
pontokhoz és az illetékes hatóságokhoz
beérkezett tájékoztatás iránti kérelmekre. 
Ennek érdekében a tájékoztatás iránti 
kérelmek továbbíthatók az 57b. cikkben 
említett segítségnyújtó központhoz, amiről 
az érintett állampolgárokat értesíteni kell.

Módosítás 150
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 

A magyar nyelvi változatot nem érinti.
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hozzáférhetővé tegyék. Ezek az 
intézkedések nem érintik a 
nyelvhasználatot érintő tagállami 
jogszabályokat.

Módosítás 151

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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.

Módosítás 152

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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.



RR\927072HU.doc 87/203 PE494.470v02-00

HU

Módosítás 153

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 ...*-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. Emellett 
amennyiben a tagállamok úgy döntenek, a 
segítségnyújtó központok támogató 
szolgáltatásokat nyújthatnak az illetékes 
hatóságok számára a szakmai kártya 
megszerzéséhez szükséges dokumentáció 
előkészítésének előzetes szakaszában és a 
dokumentáció feldolgozásában a 4a. cikk 
(5) és a 4b. cikk (2a) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően.
____________________

*HL: kérjük illessze be a dátumot: ezen 
irányelv hatálybalépését követő két évvel.

Módosítás 154

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

elismerésével foglalkozó bizottság segíti, 
amely biztosítja a szakértők uniós és 
nemzeti szintű képviseletét, illetve a velük 
folytatott konzultációt. E bizottság a 
182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

Módosítás 155

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok kidolgozása során a Bizottság 
törekszik a konzultációra a megfelelő 
érdekelt felekkel, amelyek magukban 
foglalhatják az illetékes hatóságokat, 
szakmai egyesületeket, tudományos 
szervezeteket, a tudományos élet szereplőit 
és a szociális partnereket.

Módosítás 156

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 ...*-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 szabályozott szakmákat, és 
az egyes szakmák alá tartozó 
tevékenységek általános leírását 
tartalmazó, nyilvánosan hozzáférhető 
adatbázist hoz létre és tart fenn.
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____________________

*HL: kérjük illessze be a dátumot: egy 
évvel ezen irányelv hatálybalépését 
követően.

Módosítás 157

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 közérdeken alapuló 
kényszerítő körülményeknek kell 
alátámasztaniuk;

Módosítás 158
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„A [dátum beillesztése]-tól/től kezdődően 
a meghozott határozatokra vonatkozó 
statisztikai összefoglalóban azon 
határozatoknak is szerepelniük kell, 
amelyek a 4f. cikk (2) bekezdésével 
összhangban elutasítják valamely szakma 
részleges gyakorlását.” 

Módosítás 159
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 48 b pont (új)
2005/36/EK irányelv
60 cikk – 3 - 6 bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48b) A 60. cikk a következő 
bekezdésekkel egészül ki:
„(3) A Bizottság legkésőbb ...*-ig jelentést 
készít az európai szakmai kártyáról mint 
mobilitási eszközről. A jelentést szükség 
esetén jogalkotási javaslat kísérheti.
(4) A Bizottság ...**-ig jogalkotási 
javaslatot fogad el, amely rendelkezik a 
11. cikkben foglalt öt szintnek az európai 
képesítési keretrendszer szerinti nyolc 
szinthez történő hozzáigazításáról, 
valamint az európai kreditátviteli 
rendszernek a közösségi joganyagba 
történő beépítéséről.
(5) A Bizottság ...***-ig jelentést nyújt be 
a 33. cikk (3) bekezdésében, valamint 33a. 
cikkben előírt egyedi rendelkezések 
fenntartásának szükségességéről.
(6) A Bizottság ...****-tól/től kezdődően 
háromévente jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az ezen 
irányelv V. mellékletében található 
rendelkezések rendszeres 
felülvizsgálatának eredményeiről a 24. 
cikk (4) bekezdésének, a 25. cikk (5) 
bekezdésének, a 26. cikk (2) 
bekezdésének, a 31. cikk (2) és (7) 
bekezdésének, a 34. cikk (2) és (4) 
bekezdésének, a 35. cikk (4) 
bekezdésének, a 38. cikk (1) és (4) 
bekezdésének, a 40. cikk (1) és (4) 
bekezdésének, a 44. cikk (2) és (4) 
bekezdésének, valamint a 46. cikk (4) 
bekezdésének célkitűzéseivel és kiigazítási 
követelményeivel összhangban.” 
____________________

*HL: kérjük illessze be a dátumot: ezen 
irányelv a hatálybalépését követő három 
évvel.
**HL: kérjük illessze be a dátumot: ezen 
irányelv hatálybalépése után két évvel 
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***HL: kérjük illessze be a dátumot: ezen 
irányelv hatálybalépése után két évvel 
****HL: kérjük illessze be a dátumot: 
ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontja.
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INDOKOLÁS

A szakmai mobilitás Európa versenyképességének és az európai foglalkoztatásnak 
kulcseleme, és a 2020-as stratégia, valamint az egységes piaci intézkedéscsomag szerves 
része. A mobilitás ennek ellenére gyenge, mivel a szakmai képzettségek elismerése 
tekintetében nincsenek egyszerű szabályok, noha az 1970-es évek óta létezik egy európai jogi 
keret. Így a polgárok által a „Solvit” segítségnyújtó központjaihoz benyújtott ügyek nagy 
része azokkal a nehézségekkel kapcsolatos, amelyekkel akkor szembesülnek, amikor 
képzettségeiket el akarják ismertetni, hogy egy másik tagállamban gyakorolhassák 
szakmájukat.

A szabad mozgáshoz fűződő alapvető jognak egyértelműen érvényesülnie kell, és ennek a 
jogalkotási javaslatnak részt kell vennie ebben a folyamatban az eljárások egyszerűsítése 
révén azon polgárok érdekében, akik máshol kívánnak letelepedni, de mindeközben a 
fogyasztók, a betegek, a munkavállalók és az EU minden polgára számára magas szintű 
minőséget és biztonságot garantálva, továbbá elősegítve a tagállamok közötti bizalmi 
kapcsolatot.

Ezen egyszerűsítés eléréséhez és e bizalmi viszony létrehozásához a feltétel nélküli elismerés 
rendszerében érintett szakmák esetében a közös képzési követelmények rendszeres 
kiigazítása, valamint idővel e szakmák számának növekedése is szükséges, mivel jelenleg az 
EU-ban szabályozott több mint 800 szakma közül csak hét tartozik e szakmák közé. 

Ez a folyamat párhuzamosan zajlik a bolognai folyamattal elindított mozgalommal, amely 
fokozatosan és rugalmasan közelíti a képzések követelményeit és meghatározásait, miközben 
a szervezés tekintetében teljes autonómiát biztosít az államok és az érintett intézmények 
számára. Ezeknek a vívmányoknak kell a képzettségek elismerésének javítása alapjául 
szolgálniuk, és a korszerűsítésre az illetékes hatóságok, a szakmai egyesületek, a tudományos 
intézmények és a szociális partnerek közötti konzultáció és lehető legszélesebb körű 
egyeztetés révén kell sort keríteni.

Hatalmas kihívást jelent mindez az egységes piac nyújtotta lehetőségek és az európai 
polgárság léte tekintetében. Az egységes piaci intézkedéscsomag elfogadását követően ennek 
megfelelően került meghatározásra ez az átdolgozásra irányuló javaslat, mint egyike annak a 
tizenkét kulcsintézkedésnek, amelyek célja a növekedés ösztönzése és az európai polgárok 
közötti bizalom erősítése. 

Az előadó ezért kedvezően fogadja a Bizottság javaslatát, amely a kihívást kezelő fontos 
elgondolásokat tartalmaz, nevezetesen a szakmai kártyák létrehozatalát, amelyet az előadó 
2007 óta támogat. Hangsúlyozni kell emellett a részt vevő felek és intézmények készségét az 
eszmecserére és egymás meghallgatására a javaslat kidolgozása során, aminek következtében 
lehetségessé vált a koherens és globálisan jól fogadott szöveg elkészítése, noha vannak még el 
nem hanyagolható, javításra szoruló pontok.

A FOLYAMATOK EGYSZERŰSÍTÉSE
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Az előadó üdvözli a szakmai kártyák rendszerének önkéntes alapon történő bevezetését. A 
klasszikus rendszerrel párhuzamosan létező eljárás az IMI-hálózatra épül, és ennek 
következtében teljesen dematerializált. Ezen eljárás alkalmazásának célja a szakemberek és a 
többi illetékes hatóság számára a folyamatok egyszerűsítése, garantálva ugyanakkor a 
továbbított információk megbízhatóságának magas fokát és a tagállamok közötti 
kommunikáció javítását, aminek szerepet kell játszania a kölcsönös bizalomban is. 

Mindazonáltal a rendszer bevezetésének első fázisában meg kell hosszabbítani az 
ügyintézésre rendelkezésre álló határidőket az optimálsi működés és a jobb szolgáltatás 
érdekében. Emellett az IMI új funkcióinak alkalmazásáról szóló képzéseket kell javasolni. E 
gyakorlati szempontokon kívül hangsúlyozni kell, hogy az európai szakmai kártya fontos 
jelkép, és az európai polgárság valódi eszköze lehet.

A jelenlegi rendszer működésbeli problémái tulajdonképpen a mobiltásban érdekeltek 
bosszúságainak és frusztrációinak alapvető okai. Annak érdekében, hogy támogatást kapjanak 
tevékenységeik során, elsődleges fontosságú, hogy megbízható és hatékony 
információforrásokkal rendelkezhessenek az eljárások felgyorsítása végett. Az előadó úgy 
véli, hogy e célból elengedhetetlenül fontos a segítségnyújtó központok szerepének erősítése 
és a jövőben minden szakember számára hozzáférhető egyablakos ügyintézés kiterjesztése 
Európában mindenütt.

A MEGBÍZHATÓSÁG, A MINŐSÉG ÉS A BIZTONSÁG

A mobilitás egyik legfőbb akadálya az, hogy a fogyasztók, a betegek, az illetékes hatóságok 
és a szakemberek nem éreznek bizalmat. Ez a kihívás a képzések közötti 
egyenlőtlenségekhez, a szakma gyakorlása módszereinek és feltételeinek eltéréséhez és e 
különbségek ismeretének hiányához kapcsolódik. A bizalom hiánya különösen érzékeny 
kérdés az automatikus elismerés alá eső szakmákban, még akkor is, ha a közös képzési 
minimumkövetelmények elméletben garantálják a képzettség megfelelő szintjét. 

A javaslat számos lehetőségre mutat rá a helyzet javítása céljából, többek között az IMI-
rendszer és a szakmai kártya kínálta lehetőségek széles körű kihasználása révén, különösen 
azáltal, hogy a származási tagállam hatósága érvényesíti a dokumentumokat, és egy olyan 
riasztási mechanizmus alkalmazásával, amely a szakmagyakorlás jogának visszavonása esetén 
jelez, és amelyet érdemes lenne kiterjeszteni azokra a szakemberekre is, akik az elismerésre 
irányuló kérelem benyújtásakor hamis iratokkal éltek vissza.

Általánosabban fogalmazva, a képesítések minőségébe vetett kölcsönös bizalom javítható 
azáltal, ha a képzési követelményeket rendszeresen frisssítik és magasabb szintre emelik, ami 
rendszeres konzultációkat jelent az érdekelt felek között a mellékletek kiigazítása érdekében a 
tanintézmények autonómiájának szigorú tiszteletben tartása mellett. 

Ennélfogva az előadó támogatja az ápolónők, szülésznők, gyógyszerészek és építészek 
képzési anyagának napra késszé tételére irányuló javaslatot, anélkül, hogy figyelmen kívül 
hagyná azokat a nehézségeket, melyeket ez a kiigazítás okozhat egyes tagállamokban.

Amennyiben automatikus elismerés alá nem eső szakmáról van szó, a közös képzési 
keretekhez kapcsolódó új rendelkezések nagy várakozásokat teremtenek, amennyiben a közös 
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platform jelenlegi mechanizmusa elbukik. Az előadó úgy véli, hogy ezek az eszközök – széles
körű egyeztetést követően – hatékony átmenetként szolgálhatnak az általános érvényű 
rendszer és az automatikus elismerés között, ennélfogva megkönnyíthetik a mobilitást a 
minőség magas szintje és a kölcsönös bizalom biztosításával.

Az irányelv azt is előírhatja, hogy az általa megállapított követelmények tekintetében 
vezessenek be az intézmények által nyújtott képzések minőségét ellenőrző mechanizmust 
annak érdekében, hogy ne legyen kétséges az elvégzett képzések valódi értéke. 

Így a szakmagyakorlás joga tekintetében a nyelvi ismeretek ellenőrzése szükséges garancia az 
állampolgárok, különösen a betegek védelme érdekében. Ugyanakkor az irányelv előírja, 
hogy az általa megállapított követelmények tekintetében vezessenek be az intézmények által 
nyújtott képzések minőségét ellenőrző mechanizmust annak érdekében, hogy ne legyen 
kétséges az elvégzett képzések valódi értéke.

Az előadó viszont úgy véli, hogy az olyan rendelkezések, mint a szakma részleges gyakorlása 
és a kötelező nyilatkozat érvényességének két évre történő meghosszabbítása kétséges és 
bizonytalan helyzeteket eredményez. Ennélfogva lehetővé kellene tenni a tagállamok 
számára, hogy valamennyi olyan foglalkozás tekintetében elutasítsák a szakma részleges 
gyakorlásának elvét, amely kihathat a közegészségre, a biztonságra vagy az 
egészségfelügyeletre, és a rendszer bevezetésének első fázisában meg kell hosszabbítani az 
ügyintézésre rendelkezésre álló határidőket az optimális működés és a jobb szolgáltatás 
érdekében..

Az Európa megszületése óta páratlan jelenlegi pénzügyi, gazdasági és szociális válságban 
Európának az egység, a sokszínűség és a szolidaritás elvei alapján új impulzust kell kapnia, 
mely dinamikussá és innovatívvá teszi. Számos európai polgár, és különösen a fiatalok 
számára, akiket aggasztó mértékben sújt a munkanélküliség, a szakmai mobilitás szükséges 
lehet jövőjük biztosítása és az európai projektbe vetett bizalom feltámasztása érdekében. 

Az átdolgozás célja annak szemléltetése a tagállamok számára a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének tiszteletben tartása mellett, hogy az európai jogalkotás amellett, hogy 
valódi hozzáadott értéket hordoz a polgárok minennapi életének kulcspolitikáiban, hozzájárul 
az európai polgárság és demokrácia megerősítéséhez.
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VÉLEMÉNY A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs 
rendszer (IMI) keretében történő igazgatási együttműködésről szóló rendelet módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Előadó: Licia Ronzulli

RÖVID INDOKOLÁS

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

Az irányelv kettős előnyt jelentett mind a munkavállalók, mind a társaságok számára: 
egyrészt előmozdította és ösztönözte a szakképzett munkaerő európai munkaerőpiacon belüli 
mobilitását, amivel elősegítette a transznacionális szolgáltatások fejlődését. A mobilitás egyes 
korlátainak felszámolása hozzájárult az egységes európai piac létrejöttéhez. Másrészt 
megkönnyítette szakmai profilok létrehozását azokban az ágazatokban, ahol jelentős eltérés 
mutatkozott a kereslet és a kínálat terén, ezáltal bizonyos esetekben csökkentette a 
szakértelemhiányt.

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

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

A mobilitás jelentős mértékben fokozza a tagállamokban a közös tudást, amely csak magas 
szintű oktatási és képzési lehetőségeket biztosító, egységes megközelítéssel fokozható tovább. 

A szakmák piaca napról napra változik, és számos hagyományos foglalkozás adja át a helyét 
egyre specifikusabb készségeket és ismereteket igénylő új szakmáknak. 
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Ezért a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó jogszabályi keretet is aktualizálni kell 
annak érdekében, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson, valamint garantálja az egyes 
szakmák képviselői által megszerzett valós készségek hatékony elismerését és az 
adminisztratív költségek csökkentését.

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

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

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

A mobilitás – különösen az új generációk mobilitása – előmozdítható többek között a 
szabadfoglalkozások területén az érdemekre és a versenyre való összpontosítás, a piacra 
lépést nehezítő akadályok leépítése, valamint a kizárólag szakmai jegyzékeken vagy listákon 
szereplők számára fenntartott tevékenységi területek számának csökkentése révén.

MÓDOSÍTÁS:

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szakmai képesítések elismerése 
rendszerének korszerűsítése létfontosságú 
a gazdasági növekedés és az innováció 
serkentése, a munkaerőpiac 
rugalmasságának növelése, valamint az 
Unióban megfigyelhető 
népességcsökkenéssel és strukturális 
munkanélküliséggel összefüggő 
problémák orvoslása érdekében.
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottságnak az európai szakmai 
kártya bevezetésétől számított 5 év 
elteltével értékelnie kell a kártya 
kötelezővé tételének hatását, és jeleznie 
kell, hogy a későbbiekben szükségesnek 
látszanak-e további intézkedések.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A kártyának meg kell felelnie 
meghatározott biztonsági és adatvédelmi 
feltételeknek, és létre kell hozni a 
visszaélésekkel és adathamisítással 
szembeni szükséges biztosítékokat.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot
kényszerülne elvégezni, a szakember 
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kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében 
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. A közérdekkel – például a 
betegbiztonsággal vagy a 
fogyasztóvédelemmel – összefüggő
nyomós okok fennállása esetén azonban 
indokolt, hogy a tagállam megtagadhassa a 
szakma részleges gyakorlását. Ilyen 
esetben a tagállam bizonyos szakmák –
például egészségügyi szolgáltatásokat 
nyújtó vagy a közegészséghez másképp 
kapcsolódó szakmák – tekintetében 
elutasíthatja a szakma részleges 
gyakorlására való jogosultság elvének 
alkalmazását.

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2005/36/EK irányelv hatályának a 
közjegyzőkre is ki kell terjednie. A 
letelepedési célú elismerési kérelmek 
esetében indokolt, hogy a tagállamok 
előírhassák a nemzeti kiválasztási és 
kinevezési eljárások 
megkülönböztetésmentességének 
biztosításához szükséges alkalmassági 
vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot. 
Indokolt, hogy a szabad 
szolgáltatásnyújtás keretében a közjegyzők 
ne állíthassanak ki közokiratot és ne 
folytathassanak egyéb olyan hitelesítési 
tevékenységeket, amelyekhez a fogadó 
tagállam hivatali bélyegzője szükséges.

törölve

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Szükségesnek tűnik, hogy az irányelv 
hatálya ne terjedjen ki a közjegyzőkre, 
akiket a tagállamok a nemzeti joghatóság 
alá tartozó területekre neveznek ki, akiket 
törvény kötelez tevékenységük független 
és elfogulatlan gyakorlására, és akiknek 
feladata a preventív igazságszolgáltatás 
keretében a jogi aktusok jogszerűségének, 
valamint a jogbiztonságnak a biztosítása. 
Tekintettel a közjegyzők által az 
igazságszolgáltatási rendszerben 
végrehajtott sajátos feladatokra, az ő 
szakmájukra sem a szolgáltatások szabad 
mozgásának alapvető elve, sem a 
külföldön szerzett szakképesítések 
elismerése nem alkalmazható.

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az adott szakmát nem szabályozó 
tagállamból érkező szakemberek által 
benyújtott elismerési kérelmeknek 
ugyanolyan elbírálás alá kell esniük, mint 
azoknak, amelyeket az adott szakmát 
szabályozó tagállamból érkező 
szakemberek nyújtanak be. Képesítésüket a 
fogadó tagállamban megkövetelt 
képesítésekkel kell összehasonlítani, a 
2005/36/EK irányelv szerinti képesítési 
szintek alapulvételével. Indokolt, hogy 
lényeges különbségek esetén az illetékes 
hatóságok kompenzációs intézkedéseket 
rendeljenek el.

(9) Az adott szakmát nem szabályozó 
tagállamból érkező szakemberek által 
benyújtott elismerési kérelmeknek 
ugyanolyan elbírálás alá kell esniük, mint 
azoknak, amelyeket az adott szakmát 
szabályozó tagállamból érkező 
szakemberek nyújtanak be. Képesítésüket a 
fogadó tagállamban megkövetelt 
képesítésekkel kell összehasonlítani, a 
2005/36/EK irányelv szerinti képesítési 
szintek és objektív kritériumok alapján. 
Indokolt, hogy lényeges különbségek 
esetén az illetékes hatóságok 
kompenzációs intézkedéseket rendeljenek 
el. Az elméleti és gyakorlati készségek 
igazolására szolgáló mechanizmusoknak, 
amelyeket a szakma gyakorlásának 
engedélyezéséhez kompenzációs 
intézkedésként esetleg előírhatnak, 
garantálniuk kell és tiszteletben kell 
tartaniuk az átláthatóság és a 
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pártatlanság elveit.

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A 2005/36/EK irányelvnek elő kell 
mozdítania az elismerés feltétel nélküli 
jellegének fokozását azon képesítések 
esetében, amelyekre jelenleg nem terjed ki 
a feltétel nélküli elismerés. Ennek kapcsán 
figyelembe kell venni a tagállamok azon 
hatáskörét, hogy döntsenek a szakmáknak 
a területükön történő gyakorlásához 
szükséges képesítésekről, valamint oktatási 
és szakmai képzési rendszereik tartalmáról 
és szervezéséről. Lehetőséget kell adni a 

(18) A 2005/36/EK irányelvnek elő kell 
mozdítania az elismerés feltétel nélküli 
jellegének fokozását azon képesítések 
esetében, amelyekre jelenleg nem terjed ki 
a feltétel nélküli elismerés. Ennek kapcsán 
figyelembe kell venni a tagállamok azon 
hatáskörét, hogy döntsenek a szakmáknak 
a területükön történő gyakorlásához 
szükséges képesítésekről, valamint oktatási 
és szakmai képzési rendszereik tartalmáról 
és szervezéséről. Lehetőséget kell adni a 
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nemzeti és uniós szinten reprezentatív 
szakmai szövetségeknek és 
szervezeteknek, hogy közös képzési 
alapelveket javasoljanak. Ez 
megnyilvánulhat az adott szakmai 
képesítés megszerzésének feltételéül 
szabott közös vizsgában vagy az ismeretek, 
készségek és képességek közös készletén 
alapuló képzési programokban. Az ilyen 
közös képzési keretek alapján szerzett 
képesítéseket a tagállamoknak feltétel 
nélkül indokolt elismerniük.

nemzeti és uniós szinten reprezentatív 
szakmai szövetségeknek és 
szervezeteknek, hogy közös képzési 
alapelveket javasoljanak. Ez 
megnyilvánulhat az adott szakmai 
képesítés megszerzésének feltételéül 
szabott közös vizsgában vagy az ismeretek, 
készségek és képességek közös készletén 
alapuló képzési programokban. Az ilyen 
közös képzési keretek alapján szerzett 
képesítéseket a tagállamoknak feltétel 
nélkül indokolt elismerniük.

A tagállamokat ösztönözni kell egy olyan 
rendszer kidolgozására, amellyel 
biztosítható, hogy az összes szakterületen 
dolgozó szakemberek folyamatos szakmai 
továbbképzés útján rendszeresen 
naprakésszé tegyék képességeiket és 
elsajátítsák a szükséges új készségeket.

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
és a munkáltatók szerepét egyértelműsíteni 
kell, különösen a betegek biztonsága 
érdekében. A nyelvismeret ellenőrzésének
azonban a szóban forgó munkakör 
szempontjából ésszerűnek és a szükséges 
mértékűnek kell lennie, és nem szolgálhat 
alapul ahhoz, hogy szakembereket 
kirekesszenek a fogadó tagállam 
munkaerőpiacáról.

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt, a fogadó 
tagállamban szakmájuk gyakorlásához 
szükséges nyelvi készségeket illetően. E 
kötelezettség felülvizsgálata rámutatott 
arra, hogy az illetékes hatóságok és a 
munkáltatók szerepét egyértelműsíteni kell, 
különösen a betegek és a fogyasztók
biztonsága érdekében. A nyelvismeretnek a 
szóban forgó munkakör szempontjából 
végzett ellenőrzése nem szolgálhat alapul 
ahhoz, hogy szakembereket kirekesszenek 
a fogadó tagállam munkaerőpiacáról, ezért 
ésszerűnek és a szükséges mértékűnek kell 
lennie. Az ésszerű és szükséges mértéket 
egy adott ágazatban az illetékes 
hatóságok, a nemzeti szintű szociális 
partnerek és a tagállami szakmai 
szervezetek közötti együttműködés 
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keretében kell meghatározni.

Indokolás

A szükséges nyelvi készségeket nemcsak a betegek tekintetében kell megkövetelni. Továbbá, 
mivel a munkaadók egyik alapvető joga az adott munkakörökben dolgozó alkalmazottak által 
teljesítendő feltételek meghatározása, a szociális partnerek egyikeként – a tagállamok 
illetékes hatóságai mellett – a munkaadókat is be kell vonni az ésszerű és szükséges mérték 
meghatározásába.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik fizetett
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a 
saját tagállamuk.

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik 
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá garantálni a 
gyakorlatuk saját tagállamuk általi 
elismerését.

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 12

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
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tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös
riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv alapján 
feltétel nélküli elismerésben részesülő
egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakember fegyelmi eljárás vagy 
büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet 
következtében nem telepedhet le másik 
tagállamban. Ezt a riasztást az IMI-n 
keresztül attól függetlenül elő kell idézni, 
hogy az adott szakember élt-e bármilyen, a 
2005/36/EK irányelv alapján őt megillető 
joggal, illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Egyedi
riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv hatálya 
alá tartozó egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakembertől a saját vagy fogadó 
tagállamában átmenetileg vagy 
véglegesen megvonják szakmája 
gyakorlásának jogát, vagy e 
tagállamokban korlátozzák vagy 
feltételekhez kötik az érintettnek a szakma 
gyakorlására vonatkozó jogát. Ezt a 
riasztást az IMI-n keresztül attól 
függetlenül ki kell adni, hogy az adott 
szakember élt-e bármilyen, a 2005/36/EK 
irányelv alapján őt megillető joggal, 
illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással. A 
tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy 
nyilvánosan megosszák az alapvető iskolai 
végzettségre és képzésre, valamint a 
minőségbiztosításra vonatkozó nemzeti 
rendszereiket a tagállamok oktatási és 
képzési rendszereibe vetett bizalom 
növelése, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy minden kínált kurzus 
megfeleljen az ezen irányelvben rögzített 
követelményeknek.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, az 
európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek és építészmérnökök 
ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumok az Európai Parlamenthez
és a Tanácshoz egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelően eljussanak.

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, az 
európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek és építészmérnökök 
ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során – szakértők bevonásával –
megfelelő reprezentációt és konzultációkat 
folytasson mind európai, mind nemzeti 
szinten. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időben történő, átlátható és megfelelő 
továbbításáról.
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Ez az irányelv nem érinti az 
egészség- és fogyasztóvédelem magas 
szintjének biztosításához szükséges 
intézkedéseket.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint a 
fizetett szakmai gyakorlaton más 
tagállamban való részvételre való 
jogosultságot és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint a 
szakmai gyakorlaton más tagállamban való 
részvételre való jogosultságot és az ilyen 
gyakorlat elismerését illetően.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy fizetett szakmai gyakorlaton részt 

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat1 is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy szakmai gyakorlaton részt venni.



PE494.470v02-00 106/203 RR\927072HU.doc

HU

venni.
__________________
1 A szellemi szabadfoglalkozásnak az 
Európai Bíróság C-267/99 sz. ún. „Adam-
ügyben” 2001. október 11-én született
ítéletében foglalt meghatározással 
összhangban. Forrás: Európai Bírósági 
Határozatok Tára 2001, I-07467. o.

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 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
tagállamok által hivatalos kormányzati 
aktussal kinevezett közjegyzőkre.

Indokolás

A közjegyzőket a nemzeti közhatóságok nevezik ki a magánszemélyek között létrejött jogi 
megállapodások jogszerűségének és jogbiztonságának garantálása érdekében, és a 
közjegyzők rendszere az adott ország preventív igazságügyi rendszerének része. A 
közjegyzőket törvény kötelezi arra, hogy tevékenységüket függetlenül és részrehajlás nélkül 
folytassák. Tekintettel az igazságszolgáltatási rendszerben játszott kiegészítő szerepükre, nem 
célszerű az ő szakmájukra is alkalmazhatóvá tenni a szolgáltatásnyújtás szabadságát és a 
szakmai képesítések elismerését. 

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – i alpont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „szakmai tapasztalat”: az adott szakma 
teljes munkaidőben vagy azzal 
egyenértékű részmunkaidőben való
tényleges és jogszerű gyakorlása valamely 
tagállamban;

f) „szakmai tapasztalat”: az adott szakma 
tényleges és jogszerű gyakorlása valamely 
tagállamban, amely az adott szakmai 
területen lehetővé teszi az ismeretek, 
kompetenciák, képességek és készségek 
meghatározott szintjének elérését;

Indokolás

A teljes vagy részmunkaidő fogalma nem öleli fel a foglalkoztatás időbeli opcióinak teljes 
körét. Ezért korlátozó. Biztosítani kell, hogy egy szakma bármely tényleges és jogszerű 
gyakorlása szakmai tapasztalatnak minősüljön. 

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont –a pont – ii alpont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „fizetett szakmai gyakorlat”: felügyelt és 
fizetett tevékenységek folytatása egy 
szabályozott szakma gyakorlására való 
jogosultságnak vizsga alapján történő 
megszerzése céljából;

j) „szakmai gyakorlat”: felügyelt 
tevékenységek folytatása egy szabályozott 
szakma gyakorlására való jogosultságnak 
vizsga alapján történő megszerzése 
céljából;

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 20
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont –a pont – ii alpont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

igazolás, melyet egy szakembernek arról 
bocsátott ki a saját tagállama vagy egy 
illetékes szerv, hogy képesítéseit és 
készségeit egy fogadó tagállamban való 
letelepedés céljából elismerték, illetőleg 
hogy megfelelt a valamely fogadó 
tagállamban való átmeneti és alkalmi 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
valamennyi feltételnek;

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont –a pont – ii alpont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „egész életen át tartó tanulás”: minden 
olyan általános oktatás, szakoktatás és -
képzés, iskolarendszeren kívüli oktatás és 
nem formális tanulás az élet bármely 
szakaszában, amely az ismeretek, a 
képességek és a készségek gyarapodásával 
jár.

l) „egész életen át tartó tanulás”: minden 
olyan általános oktatás, szakoktatás és -
képzés, iskolarendszeren kívüli oktatás és 
nem formális tanulás az élet bármely 
szakaszában, amely a kompetenciák 
(ismeretek, készségek, attitűdök és 
értékek) gyarapodásával jár.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) „folyamatos szakmai továbbképzés”: 
olyan tevékenység, amellyel a szakmai 
szervezetek tagjai fejlesztik és gyarapítják 
ismereteiket és készségeiket, és fejlesztik a 
szakmai életükben nélkülözhetetlen 
egyéni képességeiket.

Módosítás 23
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok kijelölik az európai 
szakmai kártyák kibocsátására illetékes 
hatóságokat. A szóban forgó hatóságok 
biztosítják az európai szakmai kártya iránti 
kérelmek elfogulatlan, objektív és kellő 
időben történő feldolgozását. Az 57b. 
cikkben említett segítségnyújtó központok 
is illetékes hatóságként járhatnak el az 
európai szakmai kártya kibocsátása 
céljából. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az illetékes hatóságok 
tájékoztassák az állampolgárokat –
beleértve a leendő kérelmezőket is – az 
európai szakmai kártya előnyeiről, 
amennyiben az rendelkezésre áll.

(5) A tagállamok kijelölik az európai 
szakmai kártyák kibocsátására illetékes 
hatóságokat. A szóban forgó hatóságok 
biztosítják az európai szakmai kártya iránti 
kérelmek elfogulatlan, objektív és kellő 
időben történő feldolgozását. Az 57b. 
cikkben említett segítségnyújtó központok 
is illetékes hatóságként járhatnak el az 
európai szakmai kártya kibocsátása 
céljából. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az illetékes hatóságok 
tájékoztassák az állampolgárokat –
beleértve a leendő kérelmezőket és a 
szociális partnereket is – az európai 
szakmai kártya előnyeiről, amennyiben az 
rendelkezésre áll.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A Bizottság egyeztet az illetékes 
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elfogadni. nemzeti hatóságokkal, az európai és 
nemzeti szintű szociális partnerekkel és a 
kapcsolódó szakmákat képviselő szakmai 
szervezetekkel az egyes ágazatspecifikus 
szakmai kártyák pontos technikai 
részleteiről. A Bizottság kísérleti 
projekteket is lefolytathat, figyelembe véve 
valamennyi érintett szakma sajátosságait.

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottság végrehajtási aktus útján 
bevezethet egy európai szakmai kártyát, 
ha teljesülnek az alábbi feltételek: 

1. az adott szakma több mint öt 
tagállamban szabályozott;

2. az adott szakma nagy mobilitási 
lehetőségeket kínál az Európai Unión 
belül;

3. nagy érdeklődés tapasztalható az adott 
szakma szakemberei vagy szövetségei 
részéről.

A Bizottság támogatja azokat a 
tagállamokat, amelyek kötelezővé 
kívánják tenni az európai szakmai kártya 
használatát az általa érintett szakmák 
képviselői számára. A folyamatot 
hatásvizsgálat előzheti meg.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Minden olyan díjnak, amelyet az
európai szakmai kártya kibocsátásának 
igazgatási eljárásai kapcsán a 
kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek, arányosnak, valamint a saját 
és a fogadó tagállamnál felmerülő 
költségekkel összemérhetőnek kell lennie, 
és nem tarthat vissza az európai szakmai 
kártya kiváltásától. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a díjak 
kiszámítására és elosztására irányadó 
kritériumok rögzítéséről.

(7) Az európai szakmai kártya 
kibocsátására irányuló adminisztratív 
eljárás semmilyen többletkiadást nem 
jelent az egyes kártyabirtokosok számára.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az egészségügyi és szociális gondozási 
ágazattól eltérő ágazatokban a saját 
tagállam illetékes hatósága a hiánytalan 
kérelem beérkezésétől számított két héten 
belül ellenőrzi a kérelmet, valamint 
létrehozza és érvényesíti az európai 
szakmai kártyát. A fogadó tagállam 
illetékes hatósága biztosítja a szakember 
ideiglenes szolgáltatásnyújtásra irányuló, 
hiánytalan kérelmének előzetes 
ellenőrzését a tekintetben, hogy a 
kérelmező képesítései összhangban 
vannak-e a fogadó tagállamban a szóban 
forgó szolgáltatás nyújtásához szükséges 
képesítésekre vonatkozó 
követelményekkel. A tagállamok 
továbbítják a Bizottságnak azon szakmák 
jegyzékét, amelyekben az átmeneti 
mobilitást biztosító kártyával, az előzetes 
nyilatkozat alapján történő
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munkavégzéshez kötelezően szükséges a
kérelmek előzetes ellenőrzése. A fogadó 
tagállam a következő két évben nem tarthat 
igényt a 7. cikk szerinti újabb 
nyilatkozatra, kivéve, ha azt nyomós 
indokokkal alá tudja támasztani.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el az európai szakmai kártyán és 
az IMI-adatállományban tárolt információk 
sértetlenségének, bizalmas kezelésének és 
pontosságának biztosításához szükséges 
műszaki előírások és intézkedések 
rögzítésére, valamint azon feltételek és 
eljárások megállapítására, amelyek szerint 
az európai szakmai kártyát tulajdonosa 
részére rendelkezésre bocsátják, beleértve a 
kártya letöltésének vagy az adatállomány 
aktualizálásának lehetőségét is. A szóban 
forgó végrehajtási aktusokat az 58. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el az európai szakmai kártyán és 
az IMI-adatállományban tárolt információk 
sértetlenségének, bizalmas kezelésének és 
pontosságának biztosításához szükséges 
műszaki előírások és intézkedések 
rögzítésére, valamint azon feltételek és 
eljárások megállapítására, amelyek szerint 
az európai szakmai kártyát tulajdonosa 
részére rendelkezésre bocsátják, beleértve a 
kártya letöltésének vagy az adatállomány 
aktualizálásának lehetőségét is. A szóban 
forgó végrehajtási aktusokat az 58. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 c cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A saját tagállam illetékes hatósága a 
hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 
két héten belül ellenőrzi a kérelmet, 
valamint létrehozza és érvényesíti az 
európai szakmai kártyát. Ezenkívül az 
európai szakmai kártya érvényesítéséről 

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

értesíti a kérelmezőt és azt a tagállamot, 
amelyben a kérelmező szolgáltatást kíván 
nyújtani. Az érvényesítési információknak 
az érintett fogadó tagállamok részére 
történő továbbítása képezi a 7. cikk szerinti 
nyilatkozatot. A fogadó tagállam a 
következő két évben nem tarthat igényt a 7. 
cikk szerinti újabb nyilatkozatra, kivéve, ha 
azt megalapozott, nyomós indokokkal alá 
tudja támasztani.

A Bizottság az európai szakmai kártyára 
vonatkozó rendelkezések hatálybalépése 
után két évvel hatástanulmány keretében 
értékeli az eljárás időtartamát.

Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 d cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai szakmai kártya iránti 
hiánytalan kérelem beérkezése után a saját 
tagállam illetékes hatósága két héten belül 
ellenőrzi és megerősíti a kérelem 
alátámasztására benyújtott iratok 
hitelességét és érvényességét, létrehozza az 
európai szakmai kártyát, a fogadó tagállam 
illetékes hatóságához érvényesítésre 

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

szakmai kártyát, a fogadó tagállam 
illetékes hatóságához érvényesítésre 
továbbítja azt, és az említett hatóságot 
értesíti a kapcsolódó IMI-adatállományról. 
A kérelmezőt saját tagállama tájékoztatja 
az eljárás előrehaladásáról. A Bizottság az 
európai szakmai kártyára vonatkozó 
rendelkezések hatálybalépése után két 
évvel hatástanulmány keretében értékeli 
az eljárás időtartamát.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 e cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A saját és a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai a vonatkozó IMI-adatállományt 
kellő időben aktualizálják az európai 
szakmai kártya tulajdonosa ellen indított 
fegyelmi eljárásokhoz, a vele szemben 
alkalmazott büntetőjogi szankciókhoz vagy 

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

szemben alkalmazott büntetőjogi 
szankciókhoz vagy az ezen irányelv 
szerinti tevékenységei folytatására nézve 
vélhetően következményekkel járó súlyos 
különös körülményekhez kapcsolódó 
információkat is. Az aktualizálás magában 
foglalja a már felesleges információk 
törlését is. Aktualizálásra minden esetben 
bíróság vagy illetékes hatóság által hozott 
olyan határozat alapján kerül sor, 
amelyben a szakembert eltiltják a szakma 
gyakorlásától. Az európai szakmai kártya 
tulajdonosát és a vonatkozó IMI-
adatállományban érdekelt illetékes 
hatóságokat haladéktalanul értesíteni kell 
az érintett illetékes hatóságok által végzett 
minden aktualizálásról.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Annak érdekében, hogy egy munkaadó el tudja dönteni, hogy egy szolgáltató eleget tesz-e az 
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adott munkakörrel szemben támasztott követelményeknek, a szakmai kártyán szerepeltetni kell 
a szolgáltató iskolai végzettségét és elvégzett kurzusait, valamint szakmai tapasztalatát.

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 e cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A fogadó tagállam illetékes hatósága a 
kérelmező szakmája szerinti nemzeti 
ágazati szociális partnerekkel és szakmai 
szervezetekkel folytatott konzultációt 
követően abban az esetben engedélyezi egy 
szakma részleges gyakorlását a fogadó 
tagállam területén, ha teljesülnek az alábbi 
feltételek:

Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adott szakmai tevékenység objektív 
módon elkülöníthető a többi olyan 

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

tevékenységtől, amely a fogadó 
tagállamban része a szabályozott 
szakmának. Annak átfogó értékelése 
során, hogy a tevékenység 
elkülöníthetőnek tekintendő-e más 
tevékenységektől, a fogadó tagállam 
illetékes hatóságai egyebek között azt 
vizsgálják, hogy a szóban forgó 
tevékenység a saját tagállamban önálló 
tevékenységként gyakorolható-e.

Indokolás

E cikk bizottsági megfogalmazása túlmegy az Európai Bíróság 2006. január 19-i 
határozatában foglaltakon (C-330/03(Colegio)). Miközben a Bizottság úgy véli, hogy a 
tagállamnak de concreto el kell fogadnia egy tevékenység elkülöníthetőségét, amennyiben az 
a saját tagállamban önálló tevékenységként gyakorolható, a Bíróság ennél körmönfontabban 
fogalmaz, amikor azt írja, hogy ez a kritérium alapvető tényezőként veendő figyelembe a 
szakma részleges gyakorlásának engedélyezésére irányuló eljárásban.

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

Követi a 4f. cikk 1) pontjának módosításait.

Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok elutasíthatják a szakma
részleges gyakorlására való jogosultság 
elvének alkalmazását, ha az elutasítást
nyomós közérdek – például 
közegészségügyi, betegbiztonsági vagy 
fogyasztóvédelmi megfontolás – indokolja, 
általa elérhető a kívánt célkitűzés, és az 
intézkedés nem lépi túl a feltétlenül 
szükséges mértéket.

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A fogadó tagállamban való letelepedés 
esetén a letelepedés iránti kérelmeket a 
tagállam illetékes hatóságai a III. cím I. és 
IV. fejezetével összhangban, az ágazati 
szakmákat képviselő megfelelő nemzeti 
szociális partnerekkel és szakmai 
szervezetekkel közösen bírálják el.

Indokolás

A tagállamok illetékes hatóságainak be kell vonniuk a nemzeti szociális partnereket abba a 
döntésükbe, ha bármely, a szociális partnerek által képviselt ágazathoz tartozó szolgáltatónak 
engedélyezik egy szakma részleges gyakorlását.

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

esetén, a letelepedés szerinti tagállamban 
nem szabályozott szakma esetében azzal a 
feltétellel, hogy a szolgáltatásnyújtó az 
adott szakmát egy vagy több tagállamban a 
szolgáltatásnyújtást megelőző tíz év 
folyamán legalább két évig gyakorolta. Az 
építőipari szolgáltatások nyújtására a 
szolgáltatásnyújtás általános szabadsága 
nem alkalmazandó. A szakma két évig 
tartó gyakorlását előíró feltétel nem 
alkalmazható, ha akár a szakma, akár a 
szakmára felkészítő képzés szabályozott. 

Indokolás

Fennáll annak a kockázata, hogy az építőipari alvállalkozók a megfelelő minimális képesítés 
nélkül végeznének el munkákat a sajátjuktól eltérő másik tagállamban. Ezt ki kell küszöbölni 
az építőiparban dolgozók szociális dömping elleni védelme érdekében.

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

A Bizottság javaslata lehetőséget ad a szolgáltatónak arra, hogy kétéves szakmai tapasztalat 
nélkül is szolgáltatást nyújthasson a vele azonos állampolgárságú megrendelőnek. Ez 
azonban maga után vonhatja azt, hogy a külföldi szolgáltatók a saját tagállamukból a fogadó 
tagállamban alkalmazandóknál kevésbé szigorú feltételekkel is felvehessen munkásokat.

Módosítás 45



RR\927072HU.doc 121/203 PE494.470v02-00

HU

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Indokolás

Egyes újonnan kinevezett közjegyzők által nyújtott szolgáltatások, pl. közokirat kiállítása, és a 
fogadó tagállam hivatali bélyegzőjét igénylő egyéb hitelesítési tevékenység kizárása két 
csoportra osztaná a közjegyzőket, különböző hatáskörökkel. Ez torzítólag hatna a fogyasztók 
jogainak védelmére, és maga után vonná a fogyasztók megfelelő tájékoztatásának 
kötelezettségét.

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) valamennyi szakma esetében, 
amennyiben a tagállam úgy rendelkezik, 
igazolás arról, hogy az érintettet a szakma 
gyakorlásától sem ideiglenesen, sem 
véglegesen nem tiltották el, és vele 
szemben büntetőjogi felelősséget 
megállapító ítélet nem született.

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont –a pont – ii a alpont (új)
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a szöveg a következő fa) ponttal 
egészül ki:
fa) valamennyi szakember esetében a 
fogadó tagállam nyelvének ismeretéről 
szóló igazolás.

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az első alkalommal történő 
szolgáltatásnyújtás esetében, ha olyan, 
közegészségügyi vagy közbiztonsági 
vonatkozású szabályozott szakmáról van 
szó, amelyre nem vonatkozik a III. cím II. 
vagy III. fejezete szerinti feltétel nélküli 
elismerés, a fogadó tagállam illetékes 
hatósága az első szolgáltatásnyújtás előtt 

(4) Az első alkalommal történő 
szolgáltatásnyújtás esetében, ha olyan, 
közérdekkel összefüggő számottevő 
tényezők által jellemzett szabályozott 
szakmáról van szó, amelyre nem 
vonatkozik a III. cím III. fejezete szerinti 
feltétel nélküli elismerés, a fogadó 
tagállam illetékes hatósága az első 



RR\927072HU.doc 123/203 PE494.470v02-00

HU

ellenőrizheti a szolgáltatásnyújtó szakmai 
képesítéseit. Ez az előzetes ellenőrzés csak 
akkor lehetséges, ha annak célja az, hogy 
megakadályozza a szolgáltatás 
igénybevevője egészségének, illetve 
biztonságának a szolgáltatásnyújtó szakmai 
képesítésének hiánya miatti súlyos
károsodását, illetve sérelmét, és ha az 
ellenőrzés nem lépi túl a céljának 
eléréséhez szükséges mértéket.

szolgáltatásnyújtás előtt ellenőrizheti a 
szolgáltatásnyújtó szakmai képesítéseit. Ez 
az előzetes ellenőrzés csak akkor 
lehetséges, ha annak célja az, hogy 
megakadályozza a szolgáltatás 
igénybevevője, a szolgáltató vagy 
általában a lakosság egészségének, illetve 
biztonságának a szolgáltatásnyújtó szakmai 
képesítésének hiánya miatti károsodását, 
illetve sérelmét, és ha az ellenőrzés nem 
lépi túl a céljának eléréséhez szükséges 
mértéket.

Indokolás

A II. és III. fejezet alá tartozó szakmák mentesülése káros következményekkel járhat a 
közegészségre és közbiztonságra nézve, mivel a mentesség azt jelentené, hogy az egyéni 
válalkozók és a vezetők előzetes képesítésellenőrzés nélkül nyújthatnának szolgáltatásokat 
valamely más tagállamban. Mivel sok külföldi munkás dolgozik vállalkozóként egyes 
tagállamok építőipari ágazatában, a vállalkozók előzetes ellenőrzés alóli felmentése súlyos 
következményekkel járhat az ágazatban a munkahelyi egészségre és biztonságra nézve.

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Lásd a (4) preambulumbekezdéshez fűzött 22. módosítás indokolását.
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Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
2011/0435(COD)
7 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság legkésőbb a 
nyilatkozat és a csatolt iratok beérkezésétől 
számított egy hónapon belül közli a 
szolgáltatásnyújtóval a képesítése 
ellenőrzésének mellőzéséről szóló 
határozatát, illetőleg az ellenőrzés 
eredményét. Amennyiben olyan nehézség 
merül fel, amely késedelmet okozna, az 
illetékes hatóság a szolgáltatásnyújtót az 
első hónapon belül értesíti a késedelem 
okáról. A nehézséget az említett értesítéstől 
számított egy hónapon belül orvosolni 
kell, és a határozatot a nehézség 
orvoslásától számított két hónapon belül 
véglegesíteni kell.

Az illetékes hatóság legkésőbb a 
nyilatkozat és a csatolt iratok beérkezésétől 
számított egy hónapon belül közli a 
szolgáltatásnyújtóval a képesítése 
ellenőrzésének mellőzéséről szóló 
határozatát, illetőleg az ellenőrzés 
eredményét. Amennyiben olyan nehézség 
merül fel, amely késedelmet okozna, az 
illetékes hatóság a szolgáltatásnyújtót az 
első hónapon belül értesíti a késedelem 
okáról. A nehézséget az említett értesítéstől 
számított lehető legrövidebb időn belül 
orvosolni kell, és a határozatot a probléma 
megoldásától számított két hónapon belül 
véglegesíteni kell.

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha lényeges eltérés van a 
szolgáltatásnyújtó szakmai képesítése és a 
fogadó tagállamban megkövetelt képzés 
között, és ez az eltérés olyan mértékű, hogy 
az veszélyt jelent a közegészségre vagy a 
közbiztonságra, és a szolgáltatásnyújtó azt 
szakmai tapasztalattal vagy egész életen át 
tartó tanulással nem tudja ellensúlyozni, 
akkor a fogadó tagállamnak lehetőséget 
kell adnia a szolgáltatásnyújtónak arra, 
hogy – különösen alkalmassági vizsga 
letételével – bizonyítsa, hogy megszerezte 
a hiányzó ismereteket vagy szaktudást. A 

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

számított egy hónapon belül minden 
esetben lehetővé kell tenni.

Indokolás

Az informális tanulás (tapasztalva tanulás) nem helyettesítheti a formális képzést és 
továbbképzést (pl. szendvicskurzusok formájában).

Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az illetékes hatóság a 
harmadik és a negyedik albekezdésben 
rögzített határidőkön belül nem reagál, a 
szolgáltatásnyújtást meg lehet kezdeni.

törölve

Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

jelentő lényeges különbségek felméréséhez 
szükséges mértékben – tájékoztatást 
kérhetnek a szolgáltatásnyújtó által 
elvégzett szakképzésekről. A letelepedés 
szerinti tagállam illetékes hatóságai a 
szóban forgó tájékoztatást az 56. cikkel 
összhangban adják meg.

Indokolás

Lásd a (4) preambulumbekezdéshez fűzött 5. módosítás indokolását.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2005/36/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 11. cikk hatálya alá tartozó, előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okiratként 
kell kezelni – a szóban forgó szint 
vonatkozásában is – az olyan, valamely 
tagállam illetékes hatósága által 
kibocsátott, előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okiratot vagy okirategyüttest, 
amely egy képzésnek az Unióban való –
teljes idejű vagy részidős, iskolarendszerű 
vagy egyéb tanrend szerinti – sikeres 
elvégzését igazolja, amelyet az adott 
tagállam egyenértékű szintűnek ismer el, és 
amely a szakma gyakorlásának 
megkezdése, illetőleg a szakma gyakorlása 
tekintetében birtokosának ugyanazokat a 
jogokat biztosítja, vagy az érintett szakma 
gyakorlására készít fel.

A 11. cikk hatálya alá tartozó, előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okiratként 
kell kezelni – a szóban forgó szint 
vonatkozásában is – az olyan, valamely 
tagállam illetékes hatósága által 
kibocsátott, előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okiratot vagy okirategyüttest, 
amely egy képzésnek az Unióban való –
teljes idejű vagy részidős, iskolarendszerű 
tanrend szerinti – sikeres elvégzését 
igazolja, amelyet az adott tagállam 
egyenértékű szintűnek ismer el, és amely a 
szakma gyakorlásának megkezdése, 
illetőleg a szakma gyakorlása tekintetében 
birtokosának ugyanazokat a jogokat 
biztosítja, vagy az érintett szakma 
gyakorlására készít fel.

Indokolás

Az informális képzés (tapasztalati tanulás) nem vehető azonos értékűnek a formális 
képzésekkel, amelyekben értékelik a teljesítményt. Ez veszélyeztetné a formális képzés 
státuszát, és súlyosan aláásná a nyújtott szolgáltatások minőségét.
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Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

A 13. cikk (4) bekezdése meggátolná a kézműves mestereket a határokon átnyúló 
tevékenységekben. Ők a 11c. cikkben tárgyalt kategóriába tartoznak.

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a) A rendelet a következő 13a. cikkel 
egészül ki:
„13a. cikk
Amely tagállam előírja a szakképzett 
munkaereje számára a folyamatos 
szakmai továbbképzést és annak 
igazolását, jogosult ezt a kötelezettséget a 
területén szakmájukat gyakorolni 
szándékozó, más tagállamokból származó 
szakemberekre is kiterjeszteni.”

Módosítás 58



PE494.470v02-00 128/203 RR\927072HU.doc

HU

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 13. cikk nem zárja ki azt, hogy a 
fogadó tagállam megkövetelje a 
kérelmezőtől maximum 3 éves 
alkalmazkodási időszak letöltését vagy 
alkalmassági vizsga letételét, ha az általa 
elvégzett képzés a szakmai tevékenységek 
vonatkozásában a fogadó tagállam 
képzését alkotó tantárgyaktól lényegesen 
eltérő tantárgyakat foglal magában, 
amennyiben az igazoltan elvégzett képzés 
időtartama legalább egy évvel rövidebb, 
mint a fogadó tagállamban előírt 
minimális időtartam, és/vagy amennyiben 
a szabályozott szakma a fogadó 
tagállamban egy vagy több olyan 
szabályozott szakmai tevékenységet is
magában foglal, amely a kérelmező saját 
tagállamában nem tartozik a szóban forgó 
szakmához, és ha e kiegészítő 
tevékenység(ek)et olyan külön képzés 
keretében oktatják, amelynek elvégzése a 
fogadó tagállamban követelmény, és 
amely olyan tantárgyakat tartalmaz, 
melyek számottevően eltérnek a kérelmező 
képességigazolásában vagy a hivatalos 
végzettségét igazoló bizonyítványban 
szereplő tantárgyaktól.

Indokolás

Nem világos, hogy a 14. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt feltételeket a jövőben 
miért nem kell már alkalmazni. Nagyon is hatékony eszköznek bizonyultak a tagállamok 
illetékes hatóságainak kezében. A módosítás e kritériumok fenntartásának biztosítását 
célozzák.

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
31 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 23 a pont (új)
2005/36/EK irányelv
33 b cikk (új)



RR\927072HU.doc 131/203 PE494.470v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a) A szöveg a következő 33b. cikkel 
egészül ki:
„33b. cikk
Átmeneti rendelkezések
[Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontja]-tól/től kezdődően a 
tagállamoknak 6 év áll rendelkezésükre 
képzési rendszereiknek a 31. cikk (1) 
bekezdésében szereplő új 
rendelkezésekhez történő hozzáigazítására 
az ápolók és szülésznők számára előírt 12 
éves általános és középiskolai 
tanulmányok tekintetében.”

Módosítás 64

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 30 pont – a pont
2005/36/EK irányelv
44 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 66

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A szakmai gyakorlatot valamely 
tagállamban, olyan személy felügyelete 
alatt kell elvégezni, aki a gyakorlati képzés 
biztosításához szükséges képességei 
vonatkozásában megfelelő garanciákkal 
rendelkezik. A szakmai gyakorlatra az (1) 
bekezdésben meghatározott tanulmányok 
befejezését követően kerül sor. A szakmai 
gyakorlat lezárását az előírt képesítés 
megszerzését tanúsító okirathoz csatolt 
bizonyítvány által kell igazolni.
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Módosítás 68

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;

A 11. cikk nem alkalmazandó az V. 
melléklet 1. pontja értelmében 
szabályozott szakmákra.

Módosítás 69

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 III. 
fejezet III. címe vagy a 10. cikk b) pontja 
alatt;

Módosítás 70

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

szabályozási eljárás keretében, többek 
között az ágazati szakmákat képviselő, 
nemzeti szintű szociális partnerek, 
szakmai szervezetek, valamint olyan 
tagállamokat képviselő érdekeltek 
részvételével határozták meg, melyekben a 
szakma már szabályozott vagy még nem 
került szabályozásra;

Módosítás 71

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, többek 
között az ágazati szakmákat képviselő, 
nemzeti szintű szociális partnerek, 
szakmai szervezetek, valamint olyan 
tagállamokat képviselő érdekeltek 
részvételével határozták meg, melyekben a 
szakma már szabályozott vagy még nem 
került szabályozásra;

Módosítás 72

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

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 

A tagállam biztosítja, hogy a nyelvismeret 
ellenőrzését egy arra illetékes hatóság a 
kérelmező számára díjmentesen elvégezze, 
amennyiben komoly és valós kétségek 
merülnek fel a tekintetben, hogy a 
szakember kellő nyelvismerettel 
rendelkezik a gyakorolni szándékozott 
szakmai tevékenység ellátásához.
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gyakorolni szándékozott szakmai 
tevékenység ellátásához.

Módosítás 73

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 az oktatás 
minőségére, 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 vagy szociális 
partnerekre ruházhatják át. A nyelvismeret 
illetékes hatóság általi ellenőrzése nem 
érinti a munkaadó azon jogát, hogy 
szükség esetén további ellenőrzést 
végezzen.

Módosítás 74

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 

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 
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szakember számára díjtalan. Az érintett 
személynek jogában áll a vizsga ellen a 
nemzeti bíróságokhoz fellebbezést 
benyújtani.

nemzeti bíróságokhoz fellebbezést 
benyújtani.

Módosítás 75

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

Módosítás 76

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
szakmai gyakorlatot.

Módosítás 77

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam illetékes hatóságai 
tájékoztatják a többi tagállam illetékes 
hatóságait, valamint a Bizottságot azon 

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

szakember azonosító adatairól, akit a saját 
tagállama és a fogadó tagállam területén 
ideiglenesen vagy végleg eltiltottak az 
alábbi szakmák gyakorlásától:

Módosítás 78

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 10. cikk értelmében elismert ápolók;

Módosítás 79

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 

(2) 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 veszélyt jelenthet az 
emberek egészségére vagy biztonságára, a 
közérdekre, 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 



PE494.470v02-00 138/203 RR\927072HU.doc

HU

tevékenységek gyakorlásától. A többi 
tagállam a 8. és 56. cikkben meghatározott 
feltételek mellett további tájékoztatást 
kérhet.

tagállam a 8. és 56. cikkben meghatározott 
feltételek mellett további tájékoztatást 
kérhet.

Indokolás

A riasztási mechanizmust nem szabad a 2006/123/EK irányelv által nem érintett esetekre 
korlátozni, hanem ki kell terjeszteni valamennyi szakemberre olyan tevékenységek esetén, 
amelyek nemcsak az emberek egészségét és biztonságát vagy a környezetet veszélyeztetik egy 
másik tagállamban, hanem a közérdeket is.

Módosítás 80

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.

Módosítás 81

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az egyablakos ügyintézési pontok 
működése nem érinti az egyes nemzeti 
rendszereken belül a hatósági feladatok 
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vagy hatáskörök megosztását.

Módosítás 82

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. E bizottság a 
182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.
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BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs 
rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló rendelet módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

A vélemény előadója: Anja Weisgerber

RÖVID INDOKOLÁS

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

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

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

A javaslat fő elemei

Európai szakmai kártya

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

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

Az automatikus elismerés hatálya alá tartozó szakmákkal szembeni minimális követelmények

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

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

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

Részleges gyakorlásra való jogosultság

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



RR\927072HU.doc 143/203 PE494.470v02-00

HU

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

Riasztási mechanizmus

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

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

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

Nyelvi követelmények 

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

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 46. 
cikkére, 53. cikke (1) bekezdésére, 62.
cikkére és 114. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 46. 
cikkére, 53. cikke (1) bekezdésére, 62., 
114. és 168. cikkére,

Indokolás

A felülvizsgált irányelvnek a szakemberek szabad mozgását szolgáló átfogó célkitűzésként 
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biztosítania kell a lakosság védelmét. E célból a javaslatnak közegészségügyi (az EUMSZ 
168. cikke) és belső piaci (az EUMSZ 114. cikke) jogalapra egyaránt támaszkodnia kell. Ez 
garantálja, hogy a tagállamok szükség esetén meg tudják védeni a betegeket és a fogyasztókat 
is az esetleges károktól.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szakemberek szabad mozgásának 
elősegítése, és emellett a képesítések 
hatékony és átlátható elismerésének 
biztosítása érdekében rendelkezni kell az 
európai szakmai kártya bevezetéséről. E 
kártyára különösen az átmeneti mobilitás 
és a feltétel nélküli elismerés rendszere 
szerinti elismerés megkönnyítése, valamint 
egy, az általános rendszeren belüli 
egyszerűsített elismerési folyamat 
bevezetése érdekében van szükség. A 
kártyát a szakember kérésére kell 
kibocsátani, miután az benyújtotta a 
szükséges iratokat, és az illetékes 
hatóságok lefolytatták a vonatkozó 
felülvizsgálati és ellenőrzési eljárásokat. A 
kártya működését támogatnia kell a belső 
piaci információs rendszer keretében 
történő igazgatási együttműködésről szóló 
[…]/EU rendelettel létrehozott belső piaci 
információs rendszernek (Internal Market 
Information System, a továbbiakban: IMI). 
E mechanizmusnak elő kell segítenie az 
illetékes hatóságok közötti szinergia és 
bizalom növelését, ugyanakkor ki kell 
küszöbölnie a hatóságok igazgatási 
munkájának indokolatlan átfedéseit, és a 
szakemberek számára nagyobb 
átláthatóságot és jogbiztonságot kell 
teremtenie. A kártyaigénylési és -
kibocsátási folyamatnak áttekinthetően kell 
felépülnie, továbbá biztosítékokat kell 
tartalmaznia és a kérelmező számára ennek 
megfelelő fellebbezési jogokat kell 
biztosítania. A kártyának és az IMI ahhoz 

(3) A szakemberek szabad mozgásának 
elősegítése, és emellett a képesítések 
hatékony és átlátható elismerésének 
biztosítása érdekében rendelkezni kell az 
európai szakmai kártya bevezetéséről. E 
kártyára különösen az átmeneti mobilitás 
és a feltétel nélküli elismerés rendszere 
szerinti elismerés megkönnyítése, valamint 
egy, az általános rendszeren belüli 
egyszerűsített elismerési folyamat 
bevezetése érdekében van szükség. A 
kártyát a szakember kérésére kell 
kibocsátani, miután az benyújtotta a 
szükséges iratokat, és az illetékes 
hatóságok lefolytatták a vonatkozó 
felülvizsgálati és ellenőrzési eljárásokat. A 
kártya működését támogatnia kell a belső 
piaci információs rendszer keretében 
történő igazgatási együttműködésről szóló 
[…]/EU rendelettel létrehozott belső piaci 
információs rendszernek (Internal Market 
Information System, a továbbiakban: IMI). 
E mechanizmusnak elő kell segítenie az 
illetékes hatóságok közötti szinergia és 
bizalom növelését, ugyanakkor ki kell 
küszöbölnie a hatóságok igazgatási 
munkájának indokolatlan átfedéseit, és a 
szakemberek számára nagyobb 
átláthatóságot és jogbiztonságot kell 
teremtenie. A kártyaigénylési és -
kibocsátási folyamatnak áttekinthetően kell 
felépülnie, továbbá biztosítékokat kell 
tartalmaznia és a kérelmező számára ennek 
megfelelő fellebbezési jogokat kell 
biztosítania. A kártyának és az IMI ahhoz 
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kapcsolódó munkafolyamatainak 
biztosítaniuk kell a tárolt adatok 
sértetlenségét, hitelességét és bizalmas 
kezelését, és meg kell akadályozniuk az 
adatok által hordozott információhoz való 
jogellenes vagy illetéktelen hozzáférést.

kapcsolódó munkafolyamatainak 
biztosítaniuk kell a tárolt adatok 
sértetlenségét, hitelességét és bizalmas 
kezelését, és meg kell akadályozniuk az 
adatok által hordozott információhoz való 
jogellenes vagy illetéktelen hozzáférést. 
Hangsúlyozza, hogy a szakmai képesítések 
kártya alapján történő elismerésének 
gyakorlata a fogadó tagállam kizárólagos 
hatáskörébe tartozik.

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy nincs helye bizonytalanságnak abban a tekintetben, 
hogy kit terhel a felelősség a szakmai kártyával kapcsolatban: annak teljes mértékben a 
fogadó tagállamra kell tartoznia annak érdekében, hogy az elismerési folyamat 
következetessége, biztonsága és minősége biztosított legyen.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki.
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része.
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. A betegbiztonságot érintő
nyomós közérdek fennállása esetén 
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását. Betegbiztonsági okokból a 
szakma részleges gyakorlása a 
betegbiztonságot érintő egészségügyi 
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szakmákra nem alkalmazandó. 

Indokolás

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

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ápolói és a szülésznői szakma az elmúlt 
harminc évben jelentősen átalakult: a 
közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük.
Ezért indokolt, hogy ilyen képzésre 
szigorúbb feltételekkel, tizenkét éves 
általános és középiskolai tanulmányok 
elvégzése vagy ezzel egyenértékű vizsga 
sikeres letétele után lehessen felvételt 
nyerni.

Az ápolói és a szülésznői szakma az elmúlt 
harminc évben jelentősen átalakult: a 
közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek.  Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére,
továbbra is már a képzés megkezdése előtt 
szilárd általános tanulmányi háttérrel kell 
rendelkezniük; ugyanakkor döntő 
jelentőséggel a képzés minősége és 
tartalma bír, amelyet folyamatosan a 
követelményekhez kell igazítani.

Indokolás

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

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az egészségügyi szakemberek 
mobilitását az európai egészségügyi 
dolgozók alkotta tágabb kontextusban is 
meg kell vizsgálni, akikre vonatkozóan a 
tagállamokkal egyeztetve célzott európai 
szintű stratégiát kell kidolgozni a 
legmagasabb szintű beteg- és 
fogyasztóvédelem biztosítása, ezzel 
egyidejűleg pedig a nemzeti egészségügyi 
ellátórendszerek pénzügyi és szervezeti 
fenntarthatóságának megőrzése 
érdekében.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A duális szakképzési rendszerek 
alapvető fontosságúak a fiatalok 
munkanélküliségének visszaszorításához, 
mivel e képzési rendszerek a gazdaság és a 
munkaerőpiac szükségleteihez igazodnak. 
Ez megkönnyíti a képzésből a munka 
világába való átmenetet. Amennyiben 
tehát egy szabályozott szakma esetében 
közös képzési alapelveket kell kidolgozni –
amelyek tekintetében egy tagállam már 
rendelkezik duális képzési rendszerrel –, a 
közös képzési alapelveknek az érintett 
tagállamban alkalmazott normák 
betartása mellett e koncepcionális 
megközelítéshez kell igazodniuk.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
és a munkáltatók szerepét egyértelműsíteni 
kell, különösen a betegek biztonsága 
érdekében. A nyelvismeret ellenőrzésének 
azonban a szóban forgó munkakör 
szempontjából ésszerűnek és a szükséges 
mértékűnek kell lennie, és nem szolgálhat 
alapul ahhoz, hogy szakembereket 
kirekesszenek a fogadó tagállam 
munkaerőpiacáról.

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
kötelezettségeket ír elő a szakemberektől 
elvárt nyelvi készségeket illetően. E 
kötelezettség felülvizsgálata rámutatott 
arra, hogy e nyelvi követelményeket 
pontosabban meg kell határozni, az 
illetékes hatóságok és a munkáltatók 
szerepét pedig egyértelműsíteni kell, 
különösen a betegek biztonsága érdekében.

Míg a nyelvismeret ellenőrzése nem 
szolgálhat alapul a szakmai képesítés 
elismerésének megtagadásához, a 
betegekre – így például a betegek 
biztonságára és kezelésére, valamint a 
szolgáltatások és tájékoztatás nyújtására –
kiható szakmák esetében alapvető 
fontosságú a nyelvtudás ellenőrzése, 
mielőtt engedélyeznék az egyén számára 
hivatásának gyakorlását. Ilyen esetekben 
elengedhetetlen feltétel azon nyelvterület 
hivatalos nyelvének, illetve nyelveinek 
ismerete, amelyen a szakember működni 
kíván. E célból az európai nyelvi 
referenciakeret C1-es szintjét kell 
minimális előírásnak tekinteni.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 

Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
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tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös 
riasztási mechanizmust szükséges 
azonban bevezetni a 2005/36/EK irányelv 
alapján feltétel nélküli elismerésben 
részesülő egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakember fegyelmi eljárás vagy 
büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet 
következtében nem telepedhet le másik 
tagállamban. Ezt a riasztást az IMI-n 
keresztül attól függetlenül elő kell idézni, 
hogy az adott szakember élt-e bármilyen, a 
2005/36/EK irányelv alapján őt megillető 
joggal, illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. Valamennyi tagállamot 
riasztani kell akkor, ha egy szakember 
fegyelmi eljárást vagy büntetőjogi 
felelősségét megállapító és szakmája 
jogszerű gyakorlását teljes mértékben 
vagy részben korlátozó ítéletet követően
nem telepedhet le másik tagállamban, vagy 
ha a szakmai képesítések elismerésének 
kérelmezéséhez hamis okmányokat 
használt fel, vagy kísérelt meg 
felhasználni. Ezt a riasztást az IMI-n 
keresztül attól függetlenül elő kell idézni, 
hogy az adott szakember élt-e bármilyen, a 
2005/36/EK irányelv alapján őt megillető 
joggal, illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

Indokolás

A Bizottság által javasolt szövegezés azzal a következménnyel járna, hogy a riasztási 
mechanizmust csak az automatikus elismerés körébe tartozó egészségügyi szakmákra lehetne 
alkalmazni. Betegbiztonsági okokból nem szabad különválasztani az automatikus, illetve az 
általános elismerési eljárás körébe tartozó egészségügyi szakmákat. 
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, hogy 
a 2005/36/EK irányelv egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése vagy módosítása 
érdekében az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikke szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. melléklet aktualizálása, az 
európai szakmai kártyához kapcsolódó 
díjak kiszámítása, az európai szakmai 
kártya kérelmezéséhez szükséges iratok 
részleteinek megállapítása, a IV. 
mellékletben foglalt tevékenységjegyzék 
kiigazítása, az V. melléklet 5.1.1–5.1.4., 
5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 
5.7.1. pontjának kiigazítása, az orvosok, 
általános ápolók, fogorvosok, 
állatorvosok, szülésznők, gyógyszerészek 
és építészmérnökök ismereteinek és 
készségeinek egyértelműsítése, a 
szakorvosi képzések és a fogorvosi 
képzések minimális képzési idejének 
kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumok az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz egyidejűleg, kellő időben 

Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, hogy 
a 2005/36/EK irányelv egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése vagy módosítása 
érdekében az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikke szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. melléklet aktualizálása, a 
IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az 
építészmérnökök ismereteinek és 
készségeinek egyértelműsítése, a 
szakorvosi képzések és a fogorvosi 
képzések minimális képzési idejének 
kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumok az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelően eljussanak.



RR\927072HU.doc 151/203 PE494.470v02-00

HU

és megfelelően eljussanak.

Indokolás

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

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk a következő harmadik 
bekezdéssel egészül ki:
„Ezen irányelv alkalmazása nem érinti az 
egészség- és fogyasztóvédelem magas 
szintjének biztosításához szükséges 
intézkedéseket.”.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont – ii alpont 
2005/36/EK irányelv 
3 cikk – 1 bekezdés – -j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-j) „duális képzés”: olyan képzés, 
amelynek keretében a szakmai 
kompetenciákat egymáshoz igazított 
képzési es minőségi normák betartásával 
váltakozva közvetítik két tanulási helyen: 
az adott munkakörnyezetben és a 
szakiskolában. Ebben az összefüggésben 
»szakmai kompetenciák« alatt azt a 
képességet és készséget kell érteni, hogy a 
tanuló az ismereteket, a készségeket, 
valamint a személyes, szociális és 
módszertani kompetenciákat képes 
munkahelyi helyzetekben, valamint saját 
szakmai és személyes fejlődése érdekében 
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alkalmazni.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont – ii alpont 
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „fizetett szakmai gyakorlat”: felügyelt és 
fizetett tevékenységek folytatása egy 
szabályozott szakma gyakorlására való
jogosultságnak vizsga alapján történő 
megszerzése céljából;

j) „szakmai gyakorlat”: felügyelt 
tevékenységek folytatása egy szabályozott 
szakma gyakorlására való jogosultság 
megszerzése érdekében egy tagállam 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezései alapján;

Indokolás

A „fizetett” szót törölni kellene, mivel azoknak, akik egy szakmai képzés részeként kezdtek 
szakmai gyakorlatba, nem kellene hátrányt szenvedniük abban az esetben, ha a gyakorlatukért 
nem kapnak fizetést. Az „egy tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezései 
alapján” kifejezés betoldásával egyértelművé válik, hogy egy szabályozott szakma 
gyakorlására való jogosultság megszerzésének feltételeit a tagállam határozza meg.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

k) „európai szakmai kártya”: elektronikus 
igazolás, melyet az illetékes hatóság 
kérésre egy szakember részére bocsátott ki 
a szakember képesítéseinek igazolására
egy fogadó tagállamban való letelepedés, 
illetőleg átmeneti és alkalmi
szolgáltatásnyújtás céljából;

Módosítás 14
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az általános és feltétel nélküli elismerés rendszerében a fogadó tagállamok felelőssége a 
szakmai kártya érvényesítése olyan szakmák esetében, amelyek gyakorlása kihatással lehet a 
betegek biztonságára.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Amennyiben egy szakmai képesítéssel 
rendelkező személy a II. cím alapján olyan 
szolgáltatást kíván nyújtani, amelyre nem 
vonatkozik a 7. cikk (4) bekezdése, illetve 
a 2005/36/EK irányelv alapján feltétel 
nélküli elismerésben részesülő 
egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában az európai szakmai 
kártyát a saját tagállam illetékes hatósága 
hozza létre és adja ki a 4b. és a 4c. cikkel
összhangban, és a fogadó tagállam 
érvényesíti.

Indokolás

A szakmai képesítés elismerésére a fogadó tagállam jogosult. Az általános és feltétel nélküli 
elismerés rendszerében a kártya érvényesítése a fogadó tagállamok felelőssége olyan szakmák 
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esetében, amelyek gyakorlása kihatással lehet a betegek biztonságára.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok kijelölik az európai 
szakmai kártyák kibocsátására illetékes 
hatóságokat. A szóban forgó hatóságok 
biztosítják az európai szakmai kártya iránti 
kérelmek elfogulatlan, objektív és kellő 
időben történő feldolgozását. Az 57b. 
cikkben említett segítségnyújtó központok 
is illetékes hatóságként járhatnak el az 
európai szakmai kártya kibocsátása 
céljából. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az illetékes hatóságok 
tájékoztassák az állampolgárokat –
beleértve a leendő kérelmezőket is – az 
európai szakmai kártya előnyeiről, 
amennyiben az rendelkezésre áll.

(5) A tagállamok kijelölik az európai 
szakmai kártyák kibocsátására illetékes 
hatóságokat. A szóban forgó hatóságok 
biztosítják az európai szakmai kártya iránti 
kérelmek elfogulatlan, objektív és kellő 
időben történő feldolgozását. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az illetékes 
hatóságok tájékoztassák az 
állampolgárokat – beleértve a leendő 
kérelmezőket is – az európai szakmai 
kártya előnyeiről, amennyiben az 
rendelkezésre áll.

Indokolás

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

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A Bizottság által az 58. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban elfogadott végrehajtási jogi 
aktusok hatálya alá tartozó egyes szakmák 
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szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges 
nyelvi fordításokat és az európai szakmai 
kártya iránti kérelmek elbírálásának 
részleteit, figyelembe véve az egyes érintett 
szakmák sajátosságait. A szóban forgó 
végrehajtási aktusokat az 58. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

esetében kérésre európai szakmai kártyát
kell rendelkezésre bocsátani.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottság az 58. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően, 
végrehajtási aktus útján európai szakmai 
kártyát vezethet be, feltéve, hogy az 
érintett szakma elegendő mértékű 
mobilitással vagy annak lehetőségével jár, 
az érintett érdekelt felek megfelelő 
érdeklődést mutatnak vagy a szakmát 
elegendő számú tagállamban vetették 
szabályozás alá.

Indokolás

A vizsgálóbizottsági eljárást akkor kell alkalmazni, ha a végrehajtási aktus a 182/2011/EU 
rendelet 2. cikkének (2) bekezdése alapján jelentős következményekkel járó programokhoz 
kapcsolódik.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 6 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az említett végrehajtási jogi aktusok 
egyúttal meghatározzák az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az érintett szakma 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett 
tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Minden olyan díjnak, amelyet az 
európai szakmai kártya kibocsátásának 
igazgatási eljárásai kapcsán a 
kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek, arányosnak, valamint a saját és 
a fogadó tagállamnál felmerülő 
költségekkel összemérhetőnek kell lennie, 
és nem tarthat vissza az európai szakmai 
kártya kiváltásától. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a díjak 
kiszámítására és elosztására irányadó 
kritériumok rögzítéséről.

(7) Minden olyan díjnak, amelyet az 
európai szakmai kártya kibocsátásának 
igazgatási eljárásai kapcsán a 
kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek, arányosnak, valamint a saját és 
a fogadó tagállamnál felmerülő 
költségekkel összemérhetőnek kell lennie, 
és nem tarthat vissza az európai szakmai 
kártya kiváltásától. 

Indokolás

A díjak kiszámítása és elosztása a tagállamok hatáskörébe tartozik, ezért törölni kell.
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Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat (4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
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fogadhat el az európai szakmai kártyán és 
az IMI-adatállományban tárolt információk 
sértetlenségének, bizalmas kezelésének és 
pontosságának biztosításához szükséges 
műszaki előírások és intézkedések 
rögzítésére, valamint azon feltételek és 
eljárások megállapítására, amelyek szerint 
az európai szakmai kártyát tulajdonosa 
részére rendelkezésre bocsátják, beleértve 
a kártya letöltésének vagy az 
adatállomány aktualizálásának 
lehetőségét is. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett
tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

fogadhat el az európai szakmai kártyán és 
az IMI-adatállományban tárolt információk 
sértetlenségének, bizalmas kezelésének és 
pontosságának biztosításához szükséges 
műszaki előírások és intézkedések 
rögzítésére, valamint azon feltételek és 
eljárások megállapítására, amelyek szerint 
az európai szakmai kártyát tulajdonosa 
részére rendelkezésre bocsátják. A szóban 
forgó végrehajtási aktusokat az 58. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Indokolás

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

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Európai szakmai kártya igénybevétele a 7. 
cikk (4) bekezdésének hatálya alá nem 
tartozó átmeneti szolgáltatásnyújtás céljára, 
illetve a 2005/36/EK irányelv alapján 
automatikus elismerésben részesülő 
egészségügyi szakemberek számára

Indokolás

Az egészségügyi ágazatbeliszakmák esetében az európai szakmai kártya érvényesítésének 
továbbra is a tagállami illetékes hatóságok hatáskörébe kell tartoznia.

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A saját tagállam illetékes hatósága a 
hiánytalan kérelem beérkezésétől számított
egy hónapon belül ellenőrzi a kérelmet és 
az annak alátámasztására benyújtott 
iratokat, majd kiadja az európai szakmai 
kártyát. Ezután az európai szakmai kártyát 
azonnali hatállyal továbbítja az érintett 
fogadó tagállam illetékes hatóságának, és 
erről értesíti a kérelmezőt. Az érintett 
fogadó tagállamok kibocsátják a 7. cikk 
szerinti nyilatkozatot. A 8. cikk (1) 
bekezdésének sérelme nélkül a fogadó 
tagállam a következő egy évben nem 
tarthat igényt a 7. cikk szerinti újabb 
nyilatkozatra.

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 27
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 c cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 29

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

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

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

Indokolás

Az európai szakmai kártyának letelepedés, a 7. cikk (4) bekezdésének hatálya alá tartozó 
átmeneti szolgáltatásnyújtás (közegészségügyi és közbiztonsági vonatkozásokkal rendelkező 
szabályozott szakmák), illetve a 2005/36/EK irányelv III. címének III. fejezete alapján 
automatikus elismerésben részesülő egészségügyi szakemberek általi átmeneti és alkalmi 
szolgáltatásnyújtás céljára történő kiadásáról a fogadó tagállamnak kell döntenie. Az 
egészségügyi ágazatbeli szakmák az egészségügyi ellátás szempontjából kulcsfontosságúak, 
ugyanakkor a közbiztonságra nézve kockázatot jelentenek; a nem megfelelő ellátás nemcsak a 
migráns betegekre van hatással, hanem a fogadó tagállam egészségügyi rendszerére is.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az európai szakmai kártya iránti 
hiánytalan kérelem beérkezése után a saját 
tagállam illetékes hatósága öt héten belül 
ellenőrzi és megerősíti a kérelem 
alátámasztására benyújtott iratok 
hitelességét és érvényességét, létrehozza az 
európai szakmai kártyát, a fogadó tagállam 
illetékes hatóságához érvényesítésre 
továbbítja azt, és az említett hatóságot 
értesíti a kapcsolódó IMI-adatállományról.
A kérelmezőt saját tagállama tájékoztatja 
az eljárás előrehaladásáról.
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Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ha a fogadó tagállam nem hoz döntést 
az európai szakmai kártya beérkezésétől 
számított három hónapon belül, akkor úgy 
kell tekinteni, hogy a fogadó tagállam
ideiglenesen érvényesítette az európai 
szakmai kártyát, és ezáltal a szakmai 
képesítés a szóban forgó szabályozott 
szakmának a fogadó tagállamban való 
gyakorlása céljából elismerést nyert. A 
kiegészítő információk kérése a 
háromhónapos jóváhagyási időszakot 
legfeljebb két hónappal halaszthatja el.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az (5) bekezdés első mondatában 
meghatározott rendelkezések nem 
alkalmazandók azokra az egészségügyi 
szakemberekre, akik munkája a 
betegbiztonságot befolyásolja.
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Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az európai szakmai kártyán tárolt 
információk azokra az információkra 
korlátozódnak, amelyek szükségesek annak 
megállapításához, hogy a kártyatulajdonos 
jogosult azon szakma gyakorlására, 
amelyre vonatkozóan a kártyát 
kibocsátották; ilyen információk 
különösen: a családi név és az utónév, a 
születési hely és idő, a képesítés és a
foglalkozás típusa, az elismerés 
időpontjában fennálló állampolgárság, az 
aktuális nyilvántartási státusz, az
alkalmazandó szabályozás, az érintett 
illetékes hatóságok, a kártya száma, a 
biztonsági elemek és egy érvényes 
személyazonosító igazolvány adatai.
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Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A szakmai képesítés elismerése során a képzés és a szakmai tapasztalat döntő fontosságú 
tényező. A képzésről és a szakmai tapasztalatról szóló adatoknak ezért kötelező adatoknak kell 
lenniük. Az irányelv nem a szakmák, hanem a szakmai képesítések elismeréséről szól, ezért a 
szakmai kártyán az adott szakma gyakorlására feljogosító szakmai címet kell feltüntetni.

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A tagállamok előírják, hogy a 
munkáltatók, ügyfelek, betegek és egyéb 
érdekelt felek – a (2) és a (3) bekezdés 
sérelme nélkül – ellenőrizhetik a 
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kártyatulajdonos által részükre felmutatott 
európai szakmai kártya hitelességét és 
érvényességét. A Bizottság végrehajtási 
jogi aktusokat fogad el az IMI-
adatállományhoz való hozzáférés 
feltételeinek, valamint az ellenőrzésére 
szolgáló, az első albekezdésben említett 
műszaki eszközöknek és eljárásoknak a 
rögzítéséről. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett
tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

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

Indokolás

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

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – -a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a szakember teljes körű képesítéssel 
rendelkezik ahhoz, hogy saját 
tagállamában olyan szakmai 
tevékenységet folytasson, amelyre 
vonatkozóan a fogadó tagállamban 
részleges gyakorlás engedélyezhető;

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok eseti jelleggel részleges 
gyakorlásra való jogosultságot 
engedélyezhetnek azon egészségügyi 
szakemberek számára, akik munkája a 
betegbiztonságot nem befolyásolja. A 
részleges gyakorlásra való jogosultság 
megtagadható, ha a megtagadást a 
közegészség védelmét és a 
betegbiztonságot szolgáló közérdekek 
indokolják.

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) olyan szakmák esetében, amelyek 
gyakorlása kihatással lehet a betegek 
biztonságára, a 21. cikk (1) bekezdésében 
említett, képesítés megszerzését tanúsító 
okiratok, valamint a 23., a 26., a 27., a 30., 
a 33., a 33a., a 37., a 39. és a 43. cikk 
szerinti szerzett jogokról szóló 
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ismeretéről szóló igazolás. bizonyítványok esetében a fogadó tagállam
azon területén használt hivatalos 
nyelv(ek) ismeretéről szóló igazolás, 
amelyen a szakember működni kíván.

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

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

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A második bekezdést el kell hagyni. törölve
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Indokolás

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

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A cikk az alábbi bekezdéssel egészül 
ki:
„(2a) A Bizottság felhatalmazást kap a II. 
mellékletben foglalt jegyzék 58a. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása általi felülvizsgálatára 
azon képzési formák figyelembevétele 
érdekében, amelyek eleget tesznek az (1) 
bekezdés c) pontjának ii. alpontja szerinti 
feltételeknek.” 

Indokolás

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

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

saját tagállam által tanúsított, illetve igazolt 
szintet.

Indokolás

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

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Durch die von der Kommission vorgeschlagene Regelung wird ein Durchstieg von 
Niveaustufe 1 auf Niveaustufe 3 ermöglicht. Jedoch ist Niveaustufe 3 – ebenso wie die 
Niveaustufen 4 und 5, bei denen kein Durchstieg von Niveaustufe 1 möglich ist – eine 
postsekundäre Ausbildung. Daneben können die Mitgliedstaaten nach der von der 
Kommission vorgeschlagenen Regelung einen Durchstieg von Niveaustufe 3 auf Niveaustufe 4 
versagen. Dies könnte in der Folge zu einer Mobilitätseinschränkung für die 
Gesundheitshandwerke wie Augenoptiker oder Hörgeräteakustiker führen, da diese Berufe in 
den Mitgliedstaaten unterschiedlich in Niveau 3 oder in Niveau 4 angesiedelt sind. Durch 
eine Aufnahme von Buchstabe c wird dieser Mobilitätsbarriere entgegen gewirkt.
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Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

Aus der vielfach von der Kommission angeführten Rechtsprechung des EuGH ergibt sich 
keine Notwendigkeit, die sogenannte „3-Jahresklausel“ zu streichen. Der EuGH hat in seiner 
ständigen Rechtsprechung keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Regelung geäußert, 
sondern vielmehr darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten befugt sind, grundlegende 
Entscheidungen zur Organisation ihres Apothekenwesens in eigener Verantwortung zu 
treffen. Die Vorschrift ist im Vergleich zu denkbaren Ersatzregelungen auch weniger 
einschränkend, da sie auf Eignungsprüfungen oder Zugangskriterien wie Berufserfahrung 
verzichtet und so den Weg in die Selbständigkeit (durch Übernahme einer bestehenden 
Apotheke) relativ einfach und ohne zusätzliche Hürde eröffnet.

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. A 21. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(7) A tagállamok előírhatják, hogy az V. 
melléklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 
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5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. 
pontjában felsorolt képesítések 
megszerzését tanúsító okiratok birtokában 
lévő szakemberek kizárólag az (1) 
bekezdés rendelkezéseiben foglalt 
kedvezményekben részesüljenek akkor, ha 
képesítésüket legfeljebb az előző 3 év 
során szerezték meg, vagy egy illetékes 
hatóság vagy más releváns szervezet 
tanúsítványával bizonyítani tudják, hogy a 
szóban forgó tevékenységet a tanúsítvány 
keltét megelőző öt év folyamán legalább 
három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen gyakorolták. 
Amennyiben ezt nem írják elő, úgy a 
tagállamok a szakember képesítését a III. 
cím I. fejezetében ismertetett 
rendelkezések szerint értékelhetik vagy a 
szakma korlátozott gyakorlására adhatnak 
engedélyt nemzeti joguk szerint.”.

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak jelenleg automatikusan el kell ismerniük és engedélyezniük kell 
olyan szakmákat is, amelyeket az adott szakember a képesítés megszerzése után éveken át nem 
gyakorolt. Az irányelvnek lehetőséget kell teremtenie arra, hogy az illetékes hatóságok az 
automatikus elismerést a közelmúltban megszerzett, releváns szakmai tapasztalat 
bizonyításához kössék. Ha a szakember nem tud megfelelni ennek a kötelezettségnek, akkor 
kérelmét az általános rendszerben lehet elbírálni.

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

fogorvosok, fogszakorvosok, állatorvosok, 
szülésznők és gyógyszerészek szakmai 
továbbképzésével kapcsolatos eljárásokról 
szóló, nyilvánosan hozzáférhető 
jelentéseiket. c) A tagállamoknak 
rendelkezniük kell egy olyan rendszerrel, 
amellyel biztosítható, hogy az 
egészségügyben dolgozó szakemberek 
folyamatos szakmai továbbképzés útján 
rendszeresen naprakésszé tegyék 
képességeiket.

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az általános orvosi képzésnek összesen 
legalább hatéves tanulmányi időszakot 
kell magában foglalnia (amely ezenfelül
az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek 
számával is megadható), és az legalább
5500 órányi, egyetemen végzett tényleges 
elméleti képzésből, valamint egyetem által 
vagy egyetem felügyelete alatt nyújtott
olyan gyakorlati képzésből áll, amelyre 
nem egyetemi kórházban kerül sor. A 
legalább 5 500 órányi tényleges gyakorlati 
képzésbe nem tartoznak bele az olyan 
elemek, mint például az egyéni tanulás, a 
vizsgák, illetve a szakdolgozatírás.

Indokolás

Az általános orvosi képzés lerövidítése súlyosan veszélyezteti e képzés minőségét. Jelenleg a 
tagállamok túlnyomó többségében az általános orvosi képzés legalább hatéves tanulmányi 
időszakot ölel fel. Ennek öt évre történő módosítása utat nyithat a minőség fokozatos romlása 
előtt, ami határozottan nemkívánatos. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az elméleti 
képzést az egyetemeken biztosítsák, a gyakorlati képzésre pedig egyetemi és nem egyetemi 
kórházakban egyaránt sor kerülhessen.
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Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Indokolás

Az EUMSZ 166. cikke értelmében a tagállamok felelnek a szakmai képzés tartalmának 
meghatározásáért.  Ha az orvosi szakmacsoport esetében egyelőre nincs is olyan minimális 
képzési program, amely az automatikus elismerés alapjául szolgálna, a készségek ilyetén 
bővítése nem indokolható, sőt meghaladná a minimális képzési programhoz szükséges 
mértéket is. 
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Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A (3) bekezdéssel összhangban az 
általános ápolói képzésre történő felvétel 
feltétele a 16 éves életkor és legalább 10 
éves általános és középiskolai oktatás 
elvégzése, amelyet valamely tagállam 
illetékes hatósága vagy szerve által 
kibocsátott oklevél vagy bizonyítvány, 
vagy egyéb okirat igazol, vagy egy 
ápolóképző intézmény ezzel egyenértékű 
felvételi vizsgájának sikeres letételét 
tanúsító bizonyítvány. Ez nem érinti a 
tagállamok azon lehetőségét, hogy 
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nemzeti szinten a képzésre történő felvétel 
feltételeként hosszabb idejű általános és 
középiskolai képzést írjanak elő. 

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Indokolás

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

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (2) bekezdést el kell hagyni;

Indokolás

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

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azokat az előírt ápolói képesítés 
megszerzését tanúsító okiratokat, 
amelyeket Lengyelországban a képzést 
2004. május 1-je előtt elvégző ápolók 
részére, a 31. cikkben megállapított képzési 
minimumkövetelményeknek meg nem 
felelő képzés nyomán bocsátottak ki, 
amely képzést olyan felsőfokú alapképzési 
fokozatot tanúsító oklevél igazol, és 

(3) Azokat az előírt ápolói képesítés 
megszerzését tanúsító okiratokat, 
amelyeket Lengyelországban a képzést 
2004. május 1-je előtt elvégző ápolók 
részére, a 31. cikkben megállapított képzési 
minimumkövetelményeknek meg nem 
felelő képzés nyomán bocsátottak ki, 
amely képzést olyan felsőfokú alapképzési 
fokozatot tanúsító oklevél igazol, és 



PE494.470v02-00 178/203 RR\927072HU.doc

HU

amelyet az ápolói és a szülésznői 
szakmáról szóló törvény és egyéb 
jogszabályok módosításáról szóló, 2004. 
április 20-i törvény (A Lengyel 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2004. 
április 30-i 92. száma, 885. tétel) 11. 
cikkében, valamint a középiskolai 
bizonyítvánnyal (záróvizsga – érettségi) 
rendelkező, az ápolói és szülésznői 
szakmát oktató egészségügyi líceumban és 
egészségügyi szakiskolában végzett ápolók 
és szülésznők képzésének részletes 
feltételeiről szóló, 2004. május 11-i 
egészségügyi miniszteri rendeletet 
módosító 2010. április 12-i egészségügyi 
miniszteri rendeletben (A Lengyel 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2010. 
április 21-i 65. száma, 420. tétel) szereplő 
különleges továbbképző program keretében 
szereztek, minden tagállam elismeri annak 
ellenőrzése céljából, hogy az érintett 
személy hasonló szintű ismeretekkel és 
szaktudással rendelkezik-e, mint azok az 
ápolók, akik az V. melléklet 5.2.2. 
pontjában Lengyelországra vonatkozóan 
meghatározott képesítéssel rendelkeznek.

amelyet az ápolói és a szülésznői 
szakmáról szóló törvény és egyéb 
jogszabályok módosításáról szóló, 2004. 
április 20-i törvény (A Lengyel 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2004. 
április 30-i 92. száma, 885. tétel) 11. 
cikkében, a középiskolai bizonyítvánnyal
(záróvizsga – érettségi) rendelkező, az 
ápolói és szülésznői szakmát oktató 
egészségügyi líceumban és egészségügyi 
szakiskolában végzett ápolók és szülésznők 
képzésének részletes feltételeiről szóló, 
2004. május 11-i egészségügyi miniszteri
rendeletben (A Lengyel Köztársaság 
Hivatalos Közlönyének 2004. május 13-i 
110. száma, 1170. tétel, további 
módosításokkal), amelynek helyébe az 
ápolói és szülésznői szakmáról szóló 2011. 
július 15-i törvény 55. cikkének (2) 
bekezdése lépett (A Lengyel Köztársaság 
Hivatalos Közlönyének 2011. augusztus 
23-i 174. száma, 1039. tétel), valamint a 
középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga –
érettségi) rendelkező, az ápolói és 
szülésznői szakmát oktató egészségügyi
középiskolában vagy felsőfokú oktatásban 
végzett ápolók és szülésznők felsőfokú 
képzésének részletes feltételeiről szóló, 
2012. június 14-i egészségügyi miniszteri 
rendeletben (A Lengyel Köztársaság 
Hivatalos Közlönyének 2012. július 6-i
száma, 770. tétel) szereplő különleges 
továbbképző program keretében szereztek, 
minden tagállam elismeri annak 
ellenőrzése céljából, hogy az érintett 
személy hasonló szintű ismeretekkel és 
szaktudással rendelkezik-e, mint azok az 
ápolók, akik az V. melléklet 5.2.2. 
pontjában Lengyelországra vonatkozóan 
meghatározott képesítéssel rendelkeznek.

Módosítás 58

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

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

A fogorvosi alapképzés összesen legalább 
ötéves időtartamú, legalább 5 000 órányi
teljes idejű kiegészítésképpen az ezzel 
egyenértékű ECTS-kreditek számával is 
meghatározható elméleti és gyakorlati –
legalább az V. melléklet 5.3.1. pontjában 
leírt programot tartalmazó – tanulmányokat 
foglal magában (egy tanév 60 képzési 
kreditnek felel meg), amelyekre egyetemen 
vagy azzal egyenértékű szintűként elismert 
képzést adó, vagy egyetem felügyelete alatt 
álló felsőoktatási intézményben kerül sor.

Indokolás

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

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Indokolás

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

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

egyenértékű szintűként elismert képzést 
adó, illetve egyetem felügyelete alatt álló 
felsőoktatási intézményben kerül sor.

Indokolás

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

Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Indokolás

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

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„38a. cikk
Állatorvosi specializációk
A Bizottság az irányelv hatálybalépése 
után két évvel megvizsgálja, hogy 
indokolt-e a 2005/36/EK irányelv hatályát 
az orvosi és fogorvosi specializációk 
mellett az állatorvosi specializációkra is 
kiterjeszteni, ha azok a tagállamok 
legalább egyharmadában azonosak, és 
erről adott esetben jogalkotási javaslatot 
terjeszt elő.”
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Indokolás

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

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az I. irány esetében legalább 10 éves 
általános iskolai és középiskolai oktatás
legkésőbb 16 éves korig történő elvégzése 
vagy egy szülésznőképző intézmény ezzel 
egyenértékű felvételi vizsgájának sikeres 
letételét tanúsító bizonyítvány;

Módosítás 64

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Indokolás

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

Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

A 2005/36/EK irányelvben foglalt szabályozás a gyakorlatban is bevált, így továbbra is 
érvényesnek kellene maradnia. 
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Módosítás 66

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

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

Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az ECTS-kreditek elosztása Európa-szerte igen eltérően történik. Az ECTS-kreditekben 
megadott adat a többi kritériumot nem helyettesítheti, csak kiegészítő jelleggel lehet 
feltüntetni. 
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Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 69

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Indokolás

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

Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. A 45. cikk (2) bekezdése a következő 
ea) ponttal egészül ki:

ea) biztonságos és magas szintű 
gyógyszerek beszerzése, készítése, 
tesztelése, tárolása és kiadása 
közforgalmú gyógyszertárakban;

Indokolás

A gyógyszerészek tevékenységi köre idővel változott, és ezért ki kell igazítani. Manapság a 
gyógyszerész mindennapos munkájának része, hogy a raktáron nem lévő gyógyszereket 
gyorsan beszerezze és a betegeknek kiadja. Fontos az is, hogy a gyógyszerész a gyógyszerek 
betegeknek való kiadása során meggyőződjön a gyógyszer biztonságosságáról és 
eredetiségéről. 
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Módosítás 71

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30b. A 45. cikk (2) bekezdése a következő 
fa) ponttal egészül ki:

„fa) a gyógyszerelés szervezése, továbbá a 
gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás és 
tanácsadás, valamint egészségügyi 
felvilágosítás;”

Indokolás

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

Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30c. A 45. cikk (2) bekezdése a következő 
fb) ponttal egészül ki:

„fb) a betegek támogatása és tanácsadás a 
nem vényköteles gyógyszerek alkalmazása 
és az öngyógyszerezés során;”

Indokolás

A gyógyszerészek tevékenységi köre idővel változott, és ezért ki kell igazítani. Könnyebb 
megbetegedések, például meghűlés esetén a betegek először a gyógyszertárakhoz fordulnak, 
és a gyógyszerésznek átfogó felvilágosítást kell nyújtaniuk számukra. 
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Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 31 a bekezdés (új)
2005/36/EK irányelv
45 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. A 45. cikk (2) bekezdése a következő 
ha) ponttal egészül ki:
„ha) részvétel a nyilvános egészségügyi és 
felvilágosító kampányokban.”

Indokolás

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

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 egy tagállamban 
a szóban forgó szakmát a 3. cikk (1) 
bekezdésének m) pontja értelmében duális 
képzési rendszer keretében szabályozták, a 
közös képzési keretnek a duális képzésben 
kell a képzést előírnia, megőrizve a már 
meglévő normákat;

Indokolás

A duális szakképzési rendszerek a munkaerőpiac követelményeihez és szükségleteihez való 
alkalmazkodás, valamint a tanulóknak a munkakörnyezetbe történő korai integrációja révén 
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jelentős mértékben hozzájárulnak a fiatalok munkanélküliségének visszaszorításához. Ezért a 
közös képzési keretet – amennyiben az adott szakma esetén is lehetséges – a duális képzési 
modellnek megfelelően kell strukturálni, amennyiben legalább egy tagállamban már duális 
képzési rendszer létezik.

Módosítás 75

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

Indokolás

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

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 35 pont
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 automatikus elismerésének elve.

Indokolás

Az irányelv nem vezethet be egy harmadik elismerési rendszert a szakmai képesítések 
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automatikus 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 77

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 tudás, a képességek és a 
készségek közös rendszerének, valamint a 
közös képzési kereten belül megszerezhető 
képesítések meghatározását illetően. Ezek 
részletezettsége nem lépheti túl a III. cím 
III. fejezetében foglalt minimális képzési 
követelményeket.

Indokolás

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

Módosítás 78

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A különböző tagállamok illetékes 
hatóságai között e cikk szerint zajló 
információcserét a belső piaci 
információs rendszeren (IMI) keresztül 
kell lebonyolítani.
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Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 
hatálybalépésétől számított 6 hónapos 
határidőn belül jelezheti a Bizottságnak, 
hogy területén a (3) bekezdés szerinti
közös képzési keretet nem kívánja 
alkalmazni. Erre akkor kerülhet sor, ha
egyébként fennállna annak kényszere, hogy 
egy új szabályozott szakmát kell saját 
területén bevezetnie, ha szükségessé válna 
a meglévő, a szakmák szerkezetére 
vonatkozó nemzeti alapelvek 
megváltoztatása az érintett szakmákhoz 
kapcsolódó képzés és a szakmák 
gyakorlásának megkezdéséhez előírt 
feltételek vonatkozásában, vagy ha a 
tagállam nem óhajtja nemzeti képesítési 
rendszerét a közös képzési keretben foglalt 
képesítésekkel összekapcsolni.

Indokolás

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

Módosítás 80

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

A közös képzési vizsga a tagállamok hatáskörébe való beavatkozás, így el kell utasítani.
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Módosítás 81

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

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 
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 nyelvismeret 
illetékes hatóság általi ellenőrzése nem 
akadályozhatja a munkaadót abban, hogy 
szükség esetén további ellenőrzést 
végezzen.

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a betegekre, így 
a betegek biztonságára, valamint a betegek 
kezelése, illetve a részükre nyújtott 
szolgáltatások és tájékoztatás esetében az 
illetékes hatóságok kötelesek valamennyi 
érintett szakember vonatkozásában 
ellenőrizni vagy felügyelni a hivatásuk 
gyakorlásához szükséges nyelvtudást 
(vagyis azon nyelvterület hivatalos 
nyelvének, illetve nyelveinek ismeretét, 
amelyen a szakember működni kíván, a 
fogadó tagállam intézményi felépítésének 
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ruházhatják át. megfelelően).

A nyelvtudás ellenőrzésének el kell 
különülnie a szakmai képesítések 
elismerésétől, ugyanakkor azt még a 
hivatás gyakorlásának engedélyezése előtt 
el kell végezni. E célból az európai nyelvi 
referenciakeret C1-es szintjét kell 
minimális előírásnak tekinteni. 

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 szakember működési területe szerinti 
nyelvterület hivatalos nyelve(i) 
ismeretének ellenőrzése során az európai 
nyelvi referenciakeret C1-es szintjét kell 
minimális előírásnak tekinteni. A
kérelmező által a nyelvtudás igazolásával 
kapcsolatban esetlegesen fizetendő 
bármilyen díjnak ésszerűnek, arányosnak,
és a hazai vagy nem uniós szakemberek 
által fizetendő díjakkal megegyezőnek kell 
lennie. Az érintett személynek jogában áll 
a vizsga ellen a nemzeti bíróságokhoz 
fellebbezést benyújtani.

Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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
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Indokolás

A fizetésre való utalást törölni kell.

Módosítás 85

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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:

(1) 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:

Módosítás 86

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Betegbiztonsági okokból nem szabad mesterségesen különválasztani azokat az egészségügyi 
ágazati foglalkozásokat, amelyek az automatikus elismerési rendszer körébe tartoznak, illetve
azon egészségügyi szakmák szakembereit, akik egyedi elismerési eljáráson kell átesniük. 
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Módosítás 87

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

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

Módosítás 88

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás 

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

Módosítás 89

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

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

Indokolás

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

Módosítás 90

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) olyan szakemberek, akik a III. cím I. 
és II. fejezete alapján az általános 
elismerési rendszer hatálya alá tartoznak, 
és szakmájuk kihatással van a betegek 
biztonságára.

Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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.
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Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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.

törölve

Indokolás

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

Módosítás 93

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

(2a) Amennyiben valamely kérelmező 
hamis információkat vagy hamisított, a 
képzés elvégzését tanúsító okiratokat nyújt 
be, arról az illetékes hatóság valamennyi 
tagállam hatóságát tájékoztatja. 

Indokolás

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

Módosítás 94

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Ha valamely fogadó tagállam 
illetékes hatósága okkal feltételezi, hogy a 
kérelmező végzettségét rendszeres 
tanulmányok folytatása nélkül szerezte, a 
fogadó tagállam kompenzációs 
intézkedésekre tarthat igényt.

Módosítás 95

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A tagállamoknak késedelem nélkül 
értesíteniük kell az (1) és (2) bekezdésben 
szereplő többi tagállamot, amennyiben a 
kérelmező hamis információkat nyújt be, 
ideértve a képzés vagy oktatás elvégzését 
tanúsító hamis okiratokat is.
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Indokolás

A riasztási mechanizmust ki kell terjeszteni azokra az esetekre is, amikor a kérelmező hamis 
információkat nyújt be.

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 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 eljárással összhangban 
kell elfogadni.
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