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Az európai szakmai kártya bevezetésére vonatkozó szándéknyilatkozati felhívás
eredményei
A Bizottság 2013. október 18-án szándéknyilatkozati felhívást tett közzé, amelyben arra kérte
a nemzeti és uniós szintű szakmai szervezeteket és szövetségeket, hogy tegyenek
szándéknyilatkozatot az általuk képviselt szakma európai szakmai kártyájának bevezetésével
kapcsolatban.
A Bizottsághoz 2013. november 22-ig az I. mellékletben felsorolt szakmai szervezetek és
szövetségek nyújtották be válaszukat, továbbá spontán észrevételek érkeztek a II.
mellékletben felsorolt egyéb érdekeltektől, például az illetékes hatóságoktól.
A következő lépések
A folyamat egyszerűsítése és az átültetési időszak lezárultát megelőző elindítása érdekében a
Bizottság azt javasolja, hogy az európai szakmai kártya bevezetésére irányuló munka
korlátozott számú szakmával folytatódjék.
Azon szakmák esetében, amelyek már megtették szándéknyilatkozatukat, de amelyek
esetében a Bizottság egyelőre mégsem folytatja a munkát, vagy amelyek a jövőben kellő
érdeklődést mutatnak, a Bizottság egy későbbi szakaszban mérlegeli az európai szakmai
kártya bevezetését.
A szakmai képesítések elismeréséről szóló módosított irányelv szerint az európai szakmai
kártya bevezetése a következő feltételekhez kötődik (a 4a. cikk (7) bekezdése):
„a) az érintett szakma jelentős mértékű mobilitással vagy annak lehetőségével jár;
b)
az
érintett
érdekelt
felek
megfelelő
érdeklődést
mutatnak;
c) a szakma vagy a szakma gyakorlására irányuló oktatás és képzés a tagállamok
jelentős számában szabályozva van.”
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Miután a Bizottság előzetesen áttekintette az európai szakmai kártya bevezetésére
szándéknyilatkozatot tett szakmák jellemzőit, jelenleg úgy ítéli meg, hogy alaposabb
értékelésre van szükség a következő – a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv
feltételeinek a jelek szerint nagy mértékben megfelelő – szakmák tekintetében, az európai
szakmai kártyát igénybe vevő szakmák végleges kiválasztásának sérelme nélkül:
a) orvos
b) ápoló
c) gyógyszerész
d) gyógytornász
e) mérnök
f) hegyi vezető
g) ingatlanügynök.
A szakmai szervezetek és szövetségek szándéknyilatkozatai alapján a Bizottság felszólítja a
fenti a)–g) pontban felsorolt szakmákhoz kapcsolódó érdekelt feleket – és különösen a
kérelmek fogadására és az említett szakmák esetében a szakmai képesítések elismeréséről
szóló döntés meghozatalára illetékes hatóságokat –, hogy tegyék meg észrevételeiket a
szakmai szervek által tett, az európai szakmai kártya igénybevételére irányuló
szándéknyilatkozatra vonatkozóan.
Az észrevételeket a markt-e4-epc＠ec.europa.eu címre kell elküldeni legkésőbb 2014. január
10-ig, lehetőleg a kártya bevezetési feltételei alapján kifejtett indoklással ellátva. Az illetékes
hatóságok által e tárgyban beküldött korábbi észrevételeket a Bizottság figyelembe veszi. E
tekintetben az illetékes hatóságoknak nem kell ismételten benyújtaniuk észrevételeiket, ha
nem kívánják. A beérkezett észrevételeket a Bizottság közzéteszi a honlapján, kivéve, ha az
észrevétel szerzője ehhez nem járul hozzá. Az érintett érdekelt felekhez a Bizottság 2014
elején kérdőívet kíván intézni.
A Bizottság továbbá alaposabb vizsgálatot indít arról, hogy ezek a szakmák teljesítik-e az
európai szakmai kártya bevezetésére vonatkozó feltételeket. A Bizottság csak azon szakmák
esetében javasolja a kártya bevezetését, amelyek maradéktalanul megfelelnek a kiválasztási
kritériumoknak, figyelembe véve, hogy biztosítani kell az új elismerési folyamat
bevezetésének zökkenőmentességét.
A Bizottság munkacsoportot fog létrehozni, amelynek aktív szerepet szán az európai szakmai
kártya működésére vonatkozó elkövetkező megbeszélések során. A csoport korlátozott számú
résztvevőből fog állni, akik között jelen lesznek – azon szakmák esetében, amelyeknél ebben
a szakaszban alaposabb vizsgálatra kerül sor – az uniós szintű szakmai szervezetek képviselői,
valamint a tagállami illetékes hatóságok. Az első bevezető értekezletre 2014. január 31-én
kerül sor, amelyet 2014 első harmadában további értekezletek követnek.

