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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 és 
53. cikkének (1) bekezdésére, 62. cikkére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta 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 a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvről szóló 2011. 
november 15-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2012. április 25-i, „Növekedés és 
mobilitás: a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv korszerűsítése” című 
közmeghallgatására,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére2,

– tekintettel az európai adatvédelmi biztos véleményére3,

– 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 (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0490.
2 HL C... /A Hivatalos Lapban még nem került közzétételre.
3 HL C... /A Hivatalos Lapban még nem került közzétételre.
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3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

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. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például minden olyan foglalkozás 
esetében, ahol a közegészséggel, a 
biztonsággal vagy az egészségfelügyelettel 
kapcsolatos feladatokat kell ellátni, 
azonban indokolt, hogy a tagállam
kizárhassa az érintett foglalkozásokat a 
szakma részleges gyakorlásának 
rendszeréből.

Or. fr

Módosítás 2
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 

törölve
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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.

Or. fr

Indokolás

Tekintettel a közjegyzői foglalkozás gyenge mobilitására és jellegére, ami a letelepedés 
szabadságát és a legtöbb tagállamban a közjegyzők ügyészségi tisztviselői szerepét illeti, nem 
szükséges egyedi rendelkezések bevezetése.

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A harmonizált képzési 
minimumkövetelményeken alapuló, 
feltétel nélküli elismerés rendszere arra 
épül, hogy a tagállamok idejében bejelentik 
a képesítés megszerzését tanúsító újfajta 
okiratokat, illetőleg a meglévők 
módosulásait, a Bizottság pedig közzéteszi 
őket. Ennek hiányában ugyanis nincs 
biztosíték arra, hogy az ilyen okiratok 
tulajdonosai igénybe vehetik a feltétel 
nélküli elismerést. Az átláthatóság 
fokozása és az újonnan bejelentett okiratok 
elbírálásának megkönnyítése érdekében 
indokolt, hogy a tagállamok megfelelő 
szervet – például akkreditációs tanácsot 
vagy minisztériumot – jelöljenek ki arra, 
hogy a bejelentéseket az egyenként 
elbírálja és a 2005/36/EK irányelvben 
foglaltak betartásáról a Bizottságnak 
jelentést készítsen.

(12) A harmonizált képzési 
követelményeken alapuló, feltétel nélküli 
elismerés rendszere arra épül, hogy a 
tagállamok idejében bejelentik a képesítés 
megszerzését tanúsító újfajta okiratokat, 
illetőleg a meglévők módosulásait, a 
Bizottság pedig közzéteszi őket. Ennek 
hiányában ugyanis nincs biztosíték arra, 
hogy az ilyen okiratok tulajdonosai 
igénybe vehetik a feltétel nélküli 
elismerést. Az átláthatóság fokozása és az 
újonnan bejelentett okiratok elbírálásának 
megkönnyítése érdekében indokolt, hogy a 
tagállamok megfelelő szervet – például 
akkreditációs tanácsot vagy minisztériumot 
– jelöljenek ki arra, hogy a bejelentéseket 
az egyenként elbírálja és a 2005/36/EK 
irányelvben foglaltak betartásáról a 
Bizottságnak jelentést készítsen.
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Or. fr

Indokolás

Lásd a III. cím III. fejezete címére vonatkozó indokolást.

Módosítás 4
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.

Or. fr

Módosítás 5
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.

Or. fr
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Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A feltétel nélküli elismerés 
rendszerének működése a szakemberek 
képesítésének hátterében álló képzési 
követelményekbe vetett bizalomra épül. 
Ezért fontos, hogy az építészmérnökök 
képzési minimumkövetelményei tükrözzék 
az építészmérnök-képzés legújabb 
fejleményeit, és különösen annak 
elismerten szükséges voltát, hogy az 
egyetemi képzést képzett építészmérnökök 
felügyelete alatt szerzett szakmai 
tapasztalat egészítse ki. Ugyanakkor a 
képzési minimumkövetelményeknek elég 
rugalmasaknak kell lenniük ahhoz, hogy ne 
korlátozzák indokolatlanul a tagállamokat 
oktatási rendszerük megszervezésében.

(17) A feltétel nélküli elismerés 
rendszerének működése a szakemberek 
képesítésének hátterében álló képzési 
követelményekbe vetett bizalomra épül. 
Ezért fontos, hogy az építészmérnökök 
képzési követelményei tükrözzék az 
építészmérnök-képzés legújabb 
fejleményeit, és különösen annak 
elismerten szükséges voltát, hogy az 
egyetemi képzést képzett építészmérnökök 
felügyelete alatt szerzett szakmai 
tapasztalat egészítse ki. Ugyanakkor a 
képzési követelményeknek elég 
rugalmasaknak kell lenniük ahhoz, hogy ne 
korlátozzák indokolatlanul a tagállamokat 
oktatási rendszerük megszervezésében.

Or. fr

Indokolás

Lásd a III. cím III. fejezete címére vonatkozó indokolást.

Módosítás 7
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 
valamely szabályozott szakmára felkészítő 
képzés keretében előírt gyakorlatukat egy 
másik, ilyen gyakorlatra lehetőséget adó 
tagállamban kívánják elvégezni. Szükséges 
továbbá rendelkezni arról is, hogy a 
gyakorlatukat elismerje a saját tagállamuk.

Or. fr



PE494.470v01-00 10/61 PR\909378HU.doc

HU

Indokolás

Pontosan meg kell határozni, mely gyakorlatokról van szó, és ezek nem feltétlenül járnak 
fizetéssel.

Módosítás 8
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 
az egyes állampolgárok eseteire való 
mindennapi alkalmazását nemzeti szinten 
nyomon kövessék.

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

Or. fr

Módosítás 9
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, 

(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, 
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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.

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 
szakembert fegyelmi eljárás vagy 
büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet 
következtében megfosztanak szakmája 
gyakorlásának jogától, vagy ha az illető 
hamis iratokkal élt vissza vagy próbált 
visszaélni, amikor kérelmezte szakmai 
képesítéseinek elismerését. Ezt a riasztást 
az IMI-n keresztül attól függetlenül 
haladéktalanul elő kell idézni, hogy az 
adott szakember élt-e bármilyen, a 
2005/36/EK irányelv alapján őt megillető 
joggal, illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

Or. fr

Indokolás

A szakma gyakorlására vonatkozó jog visszavonása esetén bekövetkező riasztási 
mechanizmust ki kell egészíteni az azon szakemberekkel kapcsolatos riasztással, akikről 
bebizonyosodott, hogy csaltak.

Módosítás 10
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 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, ideértve a nemzeti 
hatóságokat, a szakmai egyesületeket, a 
tudományos élet képviselőit és a szociális 
partnereket. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor 
a Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról.
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Or. fr

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása átlátható legyen és 
egyeztetésen alapuljon.

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2005/36/EK irányelv
1 cikk – 2 albekezdés

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 bizonyos szabályozott szakmák 
részleges gyakorlására való jogosultságot, 
valamint valamely szabályozott szakmára 
felkészítő képzés keretében előírt szakmai 
gyakorlaton más tagállamban való 
részvételre való jogosultságot illetően, 
függetlenül attól, hogy a képzés feltételhez 
köti-e vagy sem a szakma gyakorlásához 
fűződő jogot, és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

Or. fr

Indokolás

Egészségügyi és közbiztonsági okok miatt nem indokolt, hogy a részleges gyakorláshoz való 
jog minden foglalkozás esetében alkalmazható legyen. Emellet pontosan meg kell határozni, 
mely gyakorlatokról van szó, és ezek nem feltétlenül járnak fizetéssel.

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk - 2 pont – bevezető rész
2005/36/EK irányelv
2 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

2) A 2. cikk (1) és (2) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
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Or. fr

Módosítás 13
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 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy fizetett szakmai gyakorlaton részt 
venni.”

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 valamely szabályozott szakmára 
felkészítő képzés keretében előírt szakmai 
gyakorlaton részt venni függetlenül attól, 
hogy a képzés feltételhez köti-e vagy sem a 
szakma gyakorlásához fűződő jogot.
2. Saját szabályozásának megfelelően 
minden tagállam lehetővé teheti a 
tagállamok azon állampolgárai számára, 
akik nem valamely tagállamban szerzett 
szakmai képesítésről szóló okirattal 
rendelkeznek, hogy területén a 3. cikk 
(1) bekezdésének a) pontja szerinti 
szabályozott szakmát gyakoroljanak. A 
III. cím III. fejezetének hatálya alá 
tartozó szakmák esetében ennek az 
elsődleges elismerésnek tiszteletben kell 
tartania az ugyanazon fejezetben 
megállapított képzési [...] 
követelményeket.

Or. fr

Indokolás

Pontosan meg kell határozni, mely gyakorlatokról van szó, és ezek nem feltétlenül járnak 
fizetéssel.



PR\909378HU.doc 15/61 PE494.470v01-00

HU

Módosítás 14
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) i. Az f) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

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

Or. fr

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont – i pont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – f 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 
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 
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kell vennie azt a tényt, 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;

Or. fr

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont – ii pont
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) „valamely szabályozott szakmára 
felkészítő képzés keretében előírt szakmai 
gyakorlat”: felügyelt és fizetett vagy nem 
fizetett tevékenységek folytatása egy 
szabályozott szakma gyakorlására való 
jogosultságnak vizsga alapján történő 
megszerzése céljából;

Or. fr

Indokolás

Pontosan meg kell határozni, mely gyakorlatokról van szó, és ezek nem feltétlenül járnak 
fizetéssel.
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Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont – ii pont
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 –
beleértve az ismereteket, a képességeket és 
a szakmai etikát – gyarapodásával jár.

Or. fr

Indokolás

Hozzáigazítás a szakmai kompetenciák általánosan elfogadott meghatározásához.

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) „képzési követelmények és feltételek”: 
valamely szakma gyakorlásához 
szükséges, közösen megállapított 
ismeretek, képességek és kompetenciák;

Or. fr

Indokolás

Lásd a III. cím III. fejezete címére vonatkozó módosítást.

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – l b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

lb) „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 
végső soron más értékelési módok is; az 
ECTS keretében 60 kredit jelent egy 
tanévnyi munkát, és 30 kredit egy félévnek 
felel meg.

Or. fr

Indokolás

Javaslat az ECTS-kreditekre való hivatkozás módosítására, amelyeket meg kell határozni.

Módosítás 20
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 

6. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat e szakmák igénye 
szerint, 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 
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aktusokat az 58. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

sajátosságait. A végrehajtási jogi aktusokat 
a 58. cikkben említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. fr

Indokolás

A szakmai kártyák bevezetésének önkéntes jellegét pontosítja.

Módosítás 21
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, és mértékének minden 
tekintetben összevethetőnek kell lennie az 
ezen irányelv II. és III. címében előírt 
eljárások keretében alkalmazott díjakkal.
Ezen elvek be nem tartása esetén a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 
58a. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a díjak 
kiszámítására és elosztására irányadó 
kritériumok rögzítéséről.

Or. fr

Indokolás

A kérelmezőt nem terhelhetik további költségek, ha a szakmai kártyák révén történő elismerés 
eljárása mellett dönt.

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
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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 napon 
belül visszaigazolást küld a kérelem 
beérkezéséről és tájékoztatja a kérelmezőt 
az esetleg hiányzó iratokról. Ezenkívül a 
[…]/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel(*) létrehozott belső piaci 
információs rendszerben olyan 
adatállományt hoz létre, amely tartalmazza 
a kérelem alátámasztására benyújtott, 
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 
benyújtását.

Or. fr

Indokolás

A rendszer bevezetésének első fázisában meg kell hosszabbítani az ügyintézésre rendelkezésre 
álló határidőket az optimális működés és a jobb szolgáltatás érdekében.

Módosítás 23
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

Or. fr
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Módosítás 24
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 évben nem tarthat igényt a 7. 
cikk szerinti újabb nyilatkozatra.

Or. fr

Indokolás

A rendszer bevezetésének első fázisában meg kell hosszabbítani az ügyintézésre rendelkezésre 
álló határidőket az optimális működés és a jobb szolgáltatás érdekében. Emellett újra be kell 
vezetni a nyilatkozatok éves megújításának elvét, hogy a fogadó tagállamok megfelelő 
tájékoztatást kapjanak arról, hogy a szolgáltató jelen van területükön.

Módosítás 25
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.

Or. fr
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Módosítás 26
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 egyéves időszakon túl 
is folytatni kívánja a szolgáltatásnyújtást, 
az (1) bekezdés szerinti európai szakmai 
kártyát tovább használhatja. Ebben az 
esetben az európai szakmai kártya 
tulajdonosának az érintett fogadó tagállam 
számára nyilatkozatot kell tennie a 7. 
cikkben foglaltak szerint.

Or. fr

Indokolás

Újra be kell vezetni a nyilatkozatok éves megújításának elvét, hogy a fogadó tagállamok 
megfelelő tájékoztatást kapjanak arról, hogy a szolgáltató jelen van területükön.

Módosítás 27
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.

Or. fr
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Módosítás 28
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.

Or. fr

Indokolás

A rendszer bevezetésének első fázisában meg kell hosszabbítani az ügyintézésre rendelkezésre 
álló határidőket az optimális működés és a jobb szolgáltatás érdekében.

Módosítás 29
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 öt héten
belül dönt az európai szakmai kártyának az 
(1) bekezdés szerinti érvényesítéséről. 
Alapos kétség esetén a fogadó tagállam 
további információkat kérhet a saját 
tagállamtól. Az információkérés nem 
eredményezi az öthetes határidő 
felfüggesztését.
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Or. fr

Indokolás

A rendszer bevezetésének első fázisában meg kell hosszabbítani az ügyintézésre rendelkezésre 
álló határidőket az optimális működés és a jobb szolgáltatás érdekében.

Módosítás 30
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 
hónapos határidő felfüggesztését.

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

Or. fr

Indokolás

A rendszer bevezetésének első fázisában meg kell hosszabbítani az ügyintézésre rendelkezésre 
álló határidőket az optimális működés és a jobb szolgáltatás érdekében.

Módosítás 31
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 

5. A fogadó tagállam a kérelmező felé öt 
napon belül elismeri a szakmai kártya 
érvényesítésére irányuló kérelem átvételét.
Ha a fogadó tagállam nem hoz döntést a 
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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.

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

Or. fr

Indokolás

A határidők kitolásának keretében biztosítani kell, hogy a kérelmezőt rendszeresen 
tájékoztassák kérelme állásáról. Emellett a hallgatólagos elismerés mechanizmusa lehetővé 
teszi a kérelmek fogadó tagállam általi nem megfelelő intézésének elkerülését, de semmi 
esetre sem jelenthet végleges érvényesítést, mivel a fogadó hatóságnak lehetősége van az 
érvényesítés felfüggesztésére, ha további információkat kér.

Módosítás 32
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 

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 azonnal értesíteni kell az 
érintett illetékes hatóságok által végzett 
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aktualizálásról. minden aktualizálásról.

Or. fr

Módosítás 33
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 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 
évente emlékeztessék rá.

Or. fr

Módosítás 34
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 részleges gyakorlásra való jogosultság 
elvének alkalmazását a tagállamok 
bizonyos szakmák esetében 
megtagadhatják, ha a megtagadást nyomós 
közérdek indokolja, általa elérhető a kívánt 
célkitűzés, és az intézkedés nem lép túl 
azon, ami feltétlenül szükséges.

Or. fr
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Indokolás

Ha elfogadjuk, hogy a részleges gyakorlásra való jogosultság elvét nyomós közérdek, azaz az 
egészség védelme és a közbiztonság miatt nem indokolt alkalmazni, ezt az intézkedést 
általánosan alkalmazni kell valamely szakma egészére, és nem pedig esetenkénti vizsgálat 
alapján.

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 
esetén, a letelepedés szerinti tagállamban 
nem szabályozott szakma esetében azzal a 
feltétellel, hogy a szolgáltatásnyújtó az 
adott szakmát egy vagy több tagállamban a 
szolgáltatásnyújtást megelőző tíz év 
folyamán legalább két évig gyakorolta.

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

Or. fr

Indokolás

Az előírt tapasztalat elégtelennek bizonyulhat, ha a szakmát részidőben gyakorolták.

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a szolgáltatásnyújtó korábban a fogadó 
tagállamon kívül szerződést kötött a 
szolgáltatás igénybevevőjével, feltéve, 
hogy a szolgáltatás igénybevevőjének 
szokásos tartózkodási helye a fogadó 
tagállam területén kívül van, és az adott 
szakma nem szerepel a 7. cikk (4) 
bekezdésében említett jegyzékben.
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Or. fr

Indokolás

Az aktuális megfogalmazás nehezen alkalmazható a gyakorlatban.

Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a a pont (új)
2005/36/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az (2) bekezdés második albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:
„A szolgáltatásnyújtás átmeneti és 
alkalmi jellegét — különösen a 
szolgáltatás időtartama, gyakorisága, 
rendszeressége és folytonossága alapján 
— esetenként kell megállapítani, ha a 
szolgáltató éves rendszeres 
tevékenységének több mint felét nem tudja 
a fogadó tagállamban végezni.”

Or. fr

Indokolás

Egy bizonyos időtartamra kell korlátozni a szakma átmeneti gyakorlását, hogy ne legyen 
lehetséges a letelepedési eljárások megkerülése.

Módosítás 38
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 
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hitelesítési tevékenységre, amelyhez a 
fogadó tagállam hivatali bélyegzője 
szükséges.”

Or. fr

Indokolás

Tekintettel a közjegyzői foglalkozás gyenge mobilitására és jellegére, ami a letelepedés 
szabadságát és a legtöbb tagállamban a közjegyzők ügyészségi tisztviselői szerepét illeti, nem 
szükséges egyedi rendelkezések bevezetése.

Módosítás 39
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 ágazatbeli és azon szakmák
esetében, amelyek kapcsolatban állnak a 
közegészségüggyel, amennyiben a saját 
tagállam megköveteli, igazolás arról, hogy 
az érintettet a szakma gyakorlásától sem 
ideiglenesen, sem véglegesen nem tiltották 
el, és vele szemben büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítélet nem 
született.

Or. fr

Indokolás

Bizonyos, a közegészség védelmében fontos szerepet játszó szakmákat nem feltétlenül 
tekintenek egészségügyi szakmáknak.

Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – a pont – ii a pont (új)
2005/36/EK irányelv
7 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia) A cikk a következő fa) ponttal egészül 
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ki:
fa) igazolás a fogadó tagállam területén 
nyújtott szolgáltatások tekintetében a 
szolgáltató szakmai felelősségbiztosítását 
garantáló biztosításról.

Or. fr

Módosítás 41
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 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, 
vagy oly módon kell eljárni, hogy a 
fogadó tagállam figyelembe veszi a 49a. és 
49b. cikkben foglalt eljárások alapján 
kiadott bizonyítványokat vagy címeket. A 
szolgáltatás nyújtását a harmadik 
albekezdéssel összhangban hozott 
határozat keltétől számított egy hónapon 
belül minden esetben lehetővé kell tenni.

Or. fr

Indokolás

A kompetenciák 49a. és 49b. cikkben foglalt mechanizmusok szerinti elismerése hatékony 
eszköznek bizonyulhat egy szakember szakmai felkészültségének értékelésekor.
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Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2005/36/EK irányelv
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A fogadó tagállam illetékes hatóságai –
kétség esetén – megkereshetik a 
letelepedés szerinti tagállam illetékes 
hatóságait, hogy adjanak tájékoztatást a 
szolgáltatásnyújtó letelepedésének 
jogszerűségére és jó magatartására 
vonatkozóan, valamint arra vonatkozóan, 
hogy vele szemben nem alkalmaztak 
szakmai jellegű fegyelmi vagy 
büntetőszankciót. A képesítések
ellenőrzése esetén a fogadó tagállam 
illetékes hatóságai a letelepedés szerinti 
tagállam illetékes hatóságaitól – a 
közegészségre vagy a közbiztonságra 
nézve vélhetően veszélyt jelentő lényeges 
különbségek felméréséhez szükséges 
mértékben – tájékoztatást kérhetnek a 
szolgáltatásnyújtó által elvégzett 
szakképzésekről. A fogadó tagállam 
különösen figyelembe veheti a 49a. és a 
49b. cikkben fogalt eljárások keretében 
megszerzett címeket és bizonyítványokat.
A letelepedés szerinti tagállam illetékes 
hatóságai ezt a tájékoztatást a 56. cikkel 
összhangban adják.

Or. fr

Indokolás

A kompetenciák 49a. és 49b. cikkben foglalt mechanizmusok szerinti elismerése hatékony 
eszköznek bizonyulhat egy szakember szakmai felkészültségének értékelésekor.

Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont
2005/36/EK irányelv
13 cikk – 4 bekezdés
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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 vagy olyan 
képesítés megszerzését tanúsító okiratok 
tulajdonosaitól, amely képesítés szintje 
alacsonyabb, mint közvetlenül a fogadó 
tagállam által megkövetelt szint alatti 
szint, 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.”

Or. fr

Indokolás

Annak a rendelkezésnek a visszaállítása, amely lehetővé teszi az képzési szintek aránytalan 
különbségeinek elkerülését.

Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
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.

Or. fr

Indokolás

Tekintettel a közjegyzői foglalkozás gyenge mobilitására és jellegére, ami a letelepedés 
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szabadságát és a legtöbb tagállamban a közjegyzők ügyészségi tisztviselői szerepét illeti, nem 
szükséges egyedi rendelkezések bevezetése.

Módosítás 45  
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 14 a pont (új)
2005/36/EK irányelv
III. fejezet, cam és rendelkezés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a) A III. fejezet címének helyébe a 
következő lép:
A képzési [...] követelmények 
összehangolása alapján történő elismerés
(Ez a módosítás a III. fejezet teljes 
szövegére vonatkozik; elfogadása technikai 
változtatások végrehajtását teszi 
szükségessé e szöveg egészében.)

Or. fr

Indokolás

Az automatikus elismerés elvét megalapozó képzési követelmények nem tekinthetők 
minimumkövetelményeknek, csak olyan közös alapnak, amelyek magas minőségű 
szabványokat célul kitűző szabályozott folyamatok felé irányulnak.

Módosítás 46
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), valamint (7) 
bekezdését el kell hagyni.

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

Or. fr
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Indokolás

A (6) bekezdés első albekezdését vissza kell állítani, tekintettel rendkívüli fontosságára a 
diplomák automatikus elismerésének egész rendszerét illetően.

Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk - 17 pont – bevezető rész
2005/36/EK irányelv
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

17) A 22. cikk a következő c) ponttal és 
második albekezdéssel egészül ki:

Or. fr

Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 17 pont
2005/36/EK irányelv
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az e képzések valamelyikét biztosító 
intézmények [ezen irányelv 
hatálybalépésének dátuma]-tól/től 
kezdődően legalább ötévente a képzési 
követelmények tiszteletben tartását 
vizsgáló, az EQAR (European Quality 
Assurance Register – európai 
felsőoktatási minőségbiztosítási 
nyilvántartás) nyilvántartásában szereplő 
szervezet által végzett értékelés tárgyát 
képezzék, amely szervezet következtetéseit 
továbbítja a tagállamokhoz és a 
Bizottsághoz.
Az első bekezdés b) pontjának 
alkalmazásához a tagállamok illetékes 
hatóságai [időpont megjelölése – a 3. cikk 
(1) bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott napot követő nap]-i 
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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 
továbbfejlődésével kapcsolatos rendszerek 
optimalizálása.

Or. fr

Indokolás

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. Emellett 
pontosítani kell a továbbképzés értékeléséről szóló jelentések célját.

Módosítás 49
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 szakorvosi képzés egyetemen, vagy 
gyakorló kórházban, vagy adott esetben 
az illetékes hatóságok vagy szervek által 
erre a célra engedélyezett egészségügyi 
intézményben zajló elméleti, gyakorlati 
és szakmai etikai képzésből áll.
A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakorvosi képzések időtartama legalább 
öt év legyen, amelyet ECTS-kreditekben is 
meg lehet adni. A képzés az illetékes 
hatóságok vagy szervek felügyelete alatt 
történik. A képzés keretében a 
szakorvos-jelölt személyesen vesz részt 
az érintett egészségügyi szervezeti 
egységek tevékenységében és 
feladataiban.”
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Or. fr

Indokolás

A szakorvosi képzéssel kapcsolatos rendelkezések frissítése.

Módosítás 50
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

3 bis. 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.

3 bis. 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. A tagállamok biztosítják, hogy 
az általuk adott mentesítés az V. melléklet 
5.1.3. pontjában említett szakorvosi képzés 
legrövidebb időtartamának legfeljebb 
egyharmad részére vonatkozzon.

Or. fr

Indokolás

A tagállamok számára meg kell adni annak lehetőségét, hogy elismerhessenek egy másik 
tagállamban szerzett részképzettséget.

Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 19 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az V. melléklet 5.1.3. 
pontjában említett képzések 
követelményeinek a tudományos és 
technikai haladáshoz való hozzáigazítása 
érdekében.”.

Or. fr

Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk - 20 pont – bevezető rész
2005/36/EK irányelv
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 53  
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 20 pont
2005/36/EK irányelv
26 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

A szakorvosi képzéssel kapcsolatos rendelkezések frissítése.

Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 22 pont – b pont
2005/36/EK irányelv
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Az ápolók képzésével kapcsolatos rendelkezések frissítése.

Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 22 pont – c pont
2005/36/EK irányelv
31 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános ápolói képzés legalább 
hároméves vagy 4600 órás elméleti képzést 
és klinikai gyakorlatot foglal magában, 
amelyen belül az elméleti képzés tartama a 
teljes képzés minimális időtartamának 
legalább egyharmadát, a klinikai gyakorlat 
pedig legalább a felét teszi ki. A 
tagállamok részlegesen mentesíthetik 
azokat, akik képzésének egy része olyan 
kurzusokon történt, amelyek legalább ezzel 
egyenértékű szintűek voltak.

Az általános ápolói képzés legalább 
hároméves, akár ezzel egyenértékű ECTS-
kreditek számával is megadható, vagy 
4600 órás elméleti képzést és klinikai 
gyakorlatot foglal magában, amelyen belül 
az elméleti képzés tartama a teljes képzés 
minimális időtartamának legalább 
egyharmadát, a klinikai gyakorlat pedig 
legalább a felét teszi ki. A tagállamok 
részlegesen mentesíthetik azokat, akik 
képzésének egy része olyan kurzusokon 
történt, amelyek legalább ezzel 
egyenértékű szintűek voltak.

Or. fr

Indokolás

Összehangolás az egyéb képzések vonatkozásában bevezetett ECTS-kreditekre történő 
hivatkozás bevezetésével.

Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 23 a pont (új)
2005/36/EK irányelv
33 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. A szöveg az alábbi 33b. cikkel egészül 
ki:
„33b. cikk
Átmeneti rendelkezések
[Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontja]-tól/től kezdődően a 
tagállamoknak 6 év áll rendelkezésükre 
oktatási rendszereiknek a 31. cikk (1) 
bekezdésében szereplő új 
rendelkezésekhez történő hozzáigazítására 
az általános iskolai képzés időtartama 
tekintetében.”

Or. fr
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Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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, legalább 5000 
órányi elméleti és gyakorlati képzést 
magában foglaló ECTS-kreditek számával 
is meghatározható tanulmányokat foglal 
magában, amelyekre egyetemen vagy azzal 
egyenértékű szintűként elismert képzést 
adó, vagy egyetem felügyelete alatt álló 
felsőoktatási intézményben kerül sor.

Or. fr

Indokolás

Pontosítani kell a tanulmányi órák számát, hogy ne lehessen elismerni a hiányosnak 
minősíthető, részidős képzéseket.

Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 27 pont – b a pont (új)
2005/36/EK irányelv
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„3. A szülésznőképzésnek garantálnia 
kell, hogy az érintett személy 
megszerezte a következő ismereteket és 
készségeket:
a) a szülésznői tevékenységek alapját 
képező tudományok megfelelő ismerete, 
különösen a szülészet, a nőgyógyászat és 
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az újszülöttek ellátása terén;
b) a szakmai etika és a szakma jogi 
szabályozásának megfelelő ismerete;
c) a biológiai funkciók, az anatómia és 
élettan, a pszichológia és a gyógyszertan
alapos ismerete a szülészet és az 
újszülött-ellátás terén, valamint az 
ember egészségi állapota, fizikai és 
szociális környezete, illetve viselkedése 
közötti kapcsolat ismerete;
d) erre engedéllyel rendelkező 
intézményekben szerzett megfelelő 
klinikai gyakorlat, a szülészet és 
nőgyógyászat terén képzett személyzet 
felügyelete alatt;
e) kellő hozzáértés az egészségügyi 
személyzet képzése terén és tapasztalat 
az ilyen személyzettel végzett munka 
terén.”

Or. fr

Indokolás

A szülésznői képzéssel kapcsolatos rendelkezések frissítése.

Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 28 pont
2005/36/EK irányelv
41 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legalább hároméves, teljes idejű 
szülésznőképzés;

a) legalább hároméves, teljes idejű 
szülésznőképzés, mely legalább 5000 
órányi elméleti és gyakorlati képzésből áll, 
amely az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek 
számával is megadható;

Or. fr

Indokolás

A szülésznői képzéssel kapcsolatos rendelkezések frissítése és összehangolás az egyéb 
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képzések vonatkozásában bevezetett ECTS-kreditekre történő hivatkozás bevezetésével.

Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 28 pont
2005/36/EK irányelv
41 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) legalább kétéves és legalább 3 600 
órányi képzést tartalmazó teljes idejű 
szülésznőképzés, amely 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;

Or. fr

Indokolás

Összehangolás az egyéb képzések vonatkozásában bevezetett ECTS-kreditekre történő 
hivatkozás bevezetésével.

Módosítás 61
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 28 pont
2005/36/EK irányelv
41 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) legalább 18 hónapos és legalább 3 000 
órányi képzésből álló teljes idejű 
szülésznőképzés, amely 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.
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Or. fr

Indokolás

Összehangolás az egyéb képzések vonatkozásában bevezetett ECTS-kreditekre történő 
hivatkozás bevezetésével.

Módosítás 62
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 28 a pont (új)
2005/36/EK irányelv
42 cikk

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
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felkészítő teljes programok összeállítása;
e) vajúdás és gyermekszülés közben 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 sebvarrással együtt, továbbá a 
farfekvéses szüléseket;
g) az anyával vagy a csecsemővel 
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 hivastás 
gyakorlása keretében szükséges 
gyógyszerek előírása;
k) a szükséges klinikai és jogi 
dokumentumok elkészítése.

Or. fr

Indokolás

A szülésznői képzéssel kapcsolatos rendelkezések frissítése.
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Módosítás 63
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 során 
vagy annak lezárultát követően hat 
hónapos gyakorlat közforgalmú 
gyógyszertárban vagy kórházban az adott 
kórház gyógyszerészeti osztályának 
felügyelete alatt.

Or. fr

Indokolás

Mivel a képzések szervezése tagállamonként eltérő, lehetőséget kell hagyni az autonómiára.

Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk - 31 pont – bevezető rész
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:

Or. fr

Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 31 pont
2005/36/EK irányelv
45 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a gyógyszerkészítmények 
mellékhatásainak bejelentése az illetékes 
hatóságok felé.

2. A tagállamok biztosítják, hogy az 
egyetemi szintű, vagy azzal 
egyenértékűnek tekintendő, a 44. cikk 
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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, 
ellenőrzése, tárolása, minőségi 
gyógyszerek biztonságos kiadása a 
nyilvánosság számára nyitott patikákban;
f) gyógyszerek készítése, tesztelése, 
tárolása és forgalmazása kórházakban;
g) gyógyszeres kezelések nyomon követése 
és a gyógyszerekhez és az egészséghez 
kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatos 
információk terjesztése és tanácsadás;
h) a gyógyszerkészítmények 
mellékhatásainak bejelentése az illetékes 
hatóságok felé;
i) az önmagukat gyógyszerező betegek 
személyre szabott figyelemmel kísérése;
j) hozzájárulás az intézményi 
közegészségügyi kampányokhoz.

Or. fr

Indokolás

A gyógyszerészek képzésével kapcsolatos rendelkezések frissítése.

Módosítás 66
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 32 pont
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2005/36/EK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az építészmérnöki képzés legalább 
hatéves. A valamely tagállamban folytatott 
képzés a következőkből áll:

Or. fr

Indokolás

Az ECTS-kreditekre történő hivatkozásnak az elméleti képzésre kell vonatkoznia.

Módosítás 67
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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, vagy ECTS-
kreditekben kifezve ezzel egyenértékű,
teljes idejű, egyetemen vagy azzal 
egyenértékű oktatási intézményben 
végzett, sikeres egyetemi szintű vizsgával
és képesítést igazoló hivatalos okmánnyal
lezárt tanulmányok, és egy legalább 
kétéves fizetett szakmai gyakorlat a 
szakmai képesítéshez szükséges gyakorlati 
képzéssel;

Or. fr

Módosítás 68
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 32 pont
2005/36/EK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) legalább ötéves, vagy ECTS-
kreditekben kifezve ezzel egyenértékű,
teljes idejű, egyetemen vagy azzal 
egyenértékű oktatási intézményben 
végzett, sikeres egyetemi szintű vizsgával
és képesítést igazoló hivatalos okmánnyal
lezárt tanulmányok, és egy legalább
egyéves fizetett szakmai gyakorlat a 
szakmai képesítéshez szükséges gyakorlati 
képzéssel;

Or. fr

Módosítás 69
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 
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 fizetett szakmai gyakorlatot valamely 
tagállamban, olyan építész, személy vagy 
az illetékes hatóság által erre 
felhatalmazott szervezet felügyelete alatt 
kell elvégezni, akinek/amelynek a 
gyakorlati képzés biztosításához szükséges
képességeit ellenőrizték. A fizetett szakmai 
gyakorlat lezárását az előírt képesítés 
megszerzését tanúsító, az illetékes hatóság 
által kiállított okirattal és az ahhoz csatolt
bizonyítvánnyal kell igazolni.

Or. fr

Módosítás 70
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 38 pont
2005/36/EK irányelv
53 cikk – 1 bekezdés
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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
mindenféle 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.

Or. fr

Indokolás

A módosítás egy része a magyar nyelvi változatot nem érinti, az illetékes hatóságot kell 
felhatalmazni az ellenőrzés megszervezésére.

Módosítás 71
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 38 pont
2005/36/EK irányelv
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Olyan szakmák esetében, melyek 
gyakorlása kihatással lehet a
közegészségügyre és a betegek 
biztonságára, a tagállamok valamennyi 
érintett szakember tekintetében
átruházhatják illetékes hatóságaikra a 
nyelvi kompetenciák ellenőrzésének jogát. 
A nyelvi ismeretek ellenőrzésének célja a 
szakember szakmai hivatása gyakorlása 
során, és különösen a betegek biztonsága 
és a közegészség védelme tekintetében 
szükséges szóbeli és írásbeli 
kommunikációs képességének 
megállapítása.

Or. fr
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Indokolás

A módosítás egy része a magyar nyelvi változatot nem érinti, az illetékes hatóságot kellene 
legyen az egyetlen, amely ezt kérheti. Meg kellene határozni ezen ellenőrzések keretét is.

Módosítás 72
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 38 pont
2005/36/EK irányelv
53 cikk – 3 bekezdés

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 módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)

Or. fr

Indokolás

A módosítás a magyar nyelvi változatot nem érinti.

Módosítás 73
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

Or. fr

Indokolás

Pontosan meg kell határozni, mely gyakorlatokról van szó, mivel ezek nem feltétlenül járnak 
fizetéssel.
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Módosítás 74
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 
folytatott és az adott tagállam illetékes 
hatósága által igazolt fizetett szakmai 
gyakorlatot.

Valamely szabályozott szakma 
gyakorlására vonatkozó jogosultság 
biztosítása céljából a saját tagállam 
elismeri a valamely másik tagállamban 
folytatott és az adott tagállam illetékes 
hatósága által igazolt, szabályozott szakma 
képzési anyagába illeszkedő szakmai 
gyakorlatot, attól függetlenül, hogy 
feltételekhez köti-e annak gyakorlását 
vagy sem.

Or. fr

Indokolás

Pontosan meg kell határozni, mely gyakorlatokról van szó, mivel ezek nem feltétlenül járnak 
fizetéssel.

Módosítás 75
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 39 a pont (új)
2011/0534
55 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39a) A IV. cím 55b. cikke az alábbi 
szöveggel egészül ki:
„55b. cikk
Ellenőrzés a szakma gyakorlásának 
hosszan tartó felfüggesztése esetén
Amennyiben egy szakember az 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3, 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. pontban felsorolt 
szakmai képesítéseit elismertette, ám nem 
tudja annak tényleges gyakorlását 
igazolni a letelepedési kérelem vagy a 
nyilatkozat megújítására irányuló kérelem 
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benyújtását megelőző négy év során, a 
fogadó tagállam – az ismeretek, 
kompetenciák és képességek szintjének 
kapcsán felmerülő kétségek esetén, vagy 
ha ez veszélyt jelenthet a betegekre vagy a 
fogyasztókra – engedélyezheti az illetékkes 
hatóságok számára kiegészítő ellenőrzések 
megkövetelését, amennyiben azok 
arányosak, nem okoznak hátrányos 
megkülönöztetést és nem járnak 
költséggel a szakember számára. Az 
érintett személynek jogában áll a vizsga 
ellen a nemzeti bíróságokhoz fellebbezést 
benyújtani.”

Or. fr

Indokolás

A szakma gyakorlásához való jog és a betegek és fogyasztók magas szintű biztonságának 
garantálása érdekében ki kell dolgozni a kompetenciák ellenőrzésének mechanizmusát olyan 
szakemberek esetében, akik a múltban már elismertették képesítésüket, de hosszabb ideig nem 
gyakorolták hivatásukat.

Módosítás 76
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 41 pont
2005/36/EK irányelv
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A hatóságokat csak akkor kellene értesíteni, ha a tények a szakmagyakorlás jogának 
visszavonásához vezethetnek.

Módosítás 77
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 41 a pont (új)
2005/36/EK irányelv
56 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41a) Az 56. cikk a következő (4a) 
bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A tagállamok a Bizottság 
támogatásával nyújtanak az illetékes 
hatóságoknak megfelelő képzést és 
segítséget az IMI rendszer, és különösen a 
jelen irányelv által tervezett új eljárások 
használatára vonatkozóan.”

Or. fr

Módosítás 78
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 42 pont
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) általános orvosi végzettséggel 
rendelkező orvos, aki az V. melléklet 5.3.1. 
pontjában említett, előírt képesítés 
megszerzését tanúsító okirattal 
rendelkezik;

Or. fr
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Módosítás 79
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 42 pont
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) általános orvos és szakorvos, aki az V. 
melléklet 5.1.3. és 5.1.4. pontjában említett 
szakmai címmel rendelkezik;

Or. fr

Módosítás 80
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 42 pont
2005/36/EK irányelv
56 a cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) szakemberek, akik a III. cím I. fejezete 
szerinti, és a 10. cikk b) pontjában említett 
elismeréssel rendelkezik, az építészek 
kivételével.

Or. fr

Indokolás

A riasztási mechanizmusnak valamennyi érintett szakemberre vonatkoznia kell, bárhogyan is 
ismertették el képesítéseiket.

Módosítás 81
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 

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

követően azonnal, de legkésőbb 48 órán
belül kell elküldeni.

Or. fr

Indokolás

Biztonsági okokból az adatokat a lehető legrövidebb időn belül továbbítani kell.

Módosítás 82
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 rendelkezései azokra a 
szakemberekre is vonatkoznak, akik 
esetében bebizonyosodott, hogy hamis 
iratokkal éltek vissza vagy próbáltak 
visszaélni, amikor kérelmezték szakmai 
képesítéseik elismerését.

Or. fr

Indokolás

A szakma gyakorlására vonatkozó jog visszavonása esetén riasztó mechanizmust ki kell 
egészíteni az azon szakemberekkel kapcsolatos riasztással, akikről bebizonyosodott, hogy 
csaltak.

Módosítás 83
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 43 pont
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 



PE494.470v01-00 56/61 PR\909378HU.doc

HU

legrövidebb időn belül aktualizált legyen.

Or. fr

Módosítás 84
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 tagállamoknak meg kell győződniük 
arról, hogy az egyablakos ügyintézési 
pontok és az illetékes hatóságok a lehető 
legrövidebb határidővel válaszolnak 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.

Or. fr

Módosítás 85
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 
hozzáférhetővé tegyék. Ezek az 
intézkedések nem érintik a 
nyelvhasználatot érintő tagállami 
jogszabályokat.

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

Or. fr
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Módosítás 86
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 47 a pont
2005/36/EK irányelv
58 a cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok kidolgozása keretében köteles 
az érintett érdekelt felekkel folytatott 
konzultációra törekedni; ezek lehetnek az 
illetékes hatóságok, szakmai szervezetek, a 
tudománxyos intézmények képviselői és a 
szociális partnerek.

Or. fr

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása átlátható legyen és 
egyeztetésen alapuljon.

Módosítás 87
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 [egy évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után]-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.

Or. fr
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Módosítás 88
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 48 a pont (új)
2005/36/EK irányelv
60 cikk – 3 és 4 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48a) A 60. cikk a következő (3) és (4) 
bekezdéssel egészül ki;
„3. [Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontja]-tól/től kezdődően a Bizottság 
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.
4. Legkésőbb [két évvel ezen irányelv 
hatálybalépését követően]-ig a Bizottság 
jelentést nyújt be a 33. cikk (2) és (3) 
bekezdésében, valamint 33a. cikkében 
előírt egyedi rendelkezések 
fenntartásának időszerűségéről.”

Or. fr

Indokolás

Az V. melléklet rendelkezéseinek rendszeres frissítése elsőrendű fontosságú a képzés magas 
színvonalának biztosításához és a tagállamok közötti kölcsönös bizalom garantálásához.
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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.

Ez az egyszerűsítés és bizalom a feltétel nélküli elismerés rendszerében érintett szakmák 
esetében a közös képzési követelmények rendszeres kiigazítása révén is megvalósul, valamint 
idővel e szakmák számának növekedése révén is, 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, különösen az IMI-rendszer 
és a szakmai kártya kínálta lehetőségek széles körű kihasználása révén. Arról van szó, hogy a 
származási tagállam hatósága érvényesíti a dokumentumokat, és arról, hogy létezik egy olyan 
riasztási mechanizmus, 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.


