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2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, tunnustab liikmesriik järgmisi kvalifikatsiooni 

tõendavaid dokumente arhitekti kutsealal tegutsemisel ja tegutsema hakkamisel ning võrdsustab 

need oma territooriumil omaenda väljaantud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega: 

liikmesriikide kodanikele nende liikmesriikide poolt välja antud tunnistused, kus kehtivad allpool 

nimetatud kuupäevast alates jõustatud arhitekti kutsealal tegutsema hakkamist ja tegutsemist 

reguleerivad eeskirjad: 

a) 1. jaanuar 1995 Austria, Soome ja Rootsi jaoks,  

b) 1. mai 2004 Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja 

Slovakkia jaoks, 

c) 5. august 1987 teiste liikmesriikide jaoks. 

Lõikes 1 nimetatud tunnistus tõendab, et selle omanikul on hiljemalt vastaval kuupäeval väljaantud 

luba kasutada arhitekti kutsenimetust ja et ta on nende eeskirjade kontekstis kõnealusel tegevusalal 

tegelikult tegutsenud vähemalt kolmel järjestikusel aastal tunnistuse väljaandmisele eelnenud viie 

aasta jooksul. 
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IV peatükk 

Asutamise üldsätted 

Artikkel 50 

Dokumendid ja formaalsused 

1. Kui vastuvõtva liikmesriigi pädevad ametiasutused otsustavad kõnealuse reguleeritud 

kutsealal tegutsemise lubamiseks kohaldada käesolevat jaotist, võivad need asutused nõuda VII 

lisas loetletud dokumentide ja tunnistuste esitamist.  

VII lisa punkti 1 alapunktides d, e ja f nimetatud dokumendid ei tohi olla rohkem kui kolm kuud 

vanad nende väljaandmise kuupäevast arvates. 

Liikmesriigid, organid ja teised juriidilised isikud tagavad saadud teabe konfidentsiaalsuse. 

2. Põhjendatud kahtluse korral võib vastuvõttev liikmesriik nõuda liikmesriigi pädevatelt 

ametiasutustelt kinnitust selles teises liikmesriigis välja antud kvalifikatsiooni tõendavate 

dokumentide autentsuse kohta ja vajadusel samuti kinnitust, et käesoleva jaotise III peatükis 

nimetatud kutsealade osas täidab soodustatud isik artiklites 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 ja 46 

vastavalt kehtestatud koolituse miinimumnõudeid. 
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3. Juhul kui artikli 3 lõike 1 punktis c määratletud kvalifikatsiooni tõendav dokument on välja 

antud liikmesriigi pädeva ametiasutuse poolt ning hõlmab kas täielikult või osaliselt teise 

liikmesriigi territooriumil juriidiliselt asutatud asutuses saadus koolitust, on vastuvõtval 

liikmesriigil põhjendatud kahtluse korral õigus dokumendi väljastanud liikmesriigi pädevalt organilt 

kontrollida: 

a) kas koolituse korraldanud asutuse koolituskursus on ametlikult atesteeritud dokumendi välja 

andnud liikmesriigis asuva õppeasutuse poolt; 

b) kas välja antud kvalifikatsiooni tõendav dokument on sama, mis oleks välja antud juhul, kui 

koolituskursus oleks tervenisti läbitud dokumendi välja andnud liikmesriigis ja  

c) kas kvalifikatsiooni tõendav dokument annab dokumendi väljastanud liikmesriigi 

territooriumil samad kutsealased õigused. 

4. Kui vastuvõttev liikmesriik nõuab reguleeritud kutsealal tegutsema hakkamiseks oma 

kodanikelt vandetõotuse andmist või vandega kinnitatud deklaratsiooni esitamist ja kui selle 

vandetõotuse või deklaratsiooni teksti ei saa teiste liikmesriikide kodanikud kasutada, tagab 

vastuvõttev liikmesriik, et asjaomased isikud saavad kasutada sobivat võrdväärset sõnastust. 
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Artikkel 51 

Kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise kord  

1. Vastuvõtva liikmesriigi pädev ametiasutus kinnitab taotluse kättesaamist ühe kuu jooksul 

taotluse saamisest ja teavitab taotlejat puuduvatest dokumentidest.  

2. Reguleeritud kutsealal tegutseda lubamise taotlus vaadatakse läbi võimalikult kiiresti ja igal 

juhul peab vastuvõtva liikmesriigi pädev ametiasutus tegema oma põhjendatud otsuse hiljemalt 

kolme kuu jooksul pärast taotleja täielike dokumentide saamist. Siiski võib käesoleva jaotise I ja II 

peatükiga reguleeritud juhtudel seda tähtaega pikendada. 

3. Tehtud otsuse või tähtajaks otsuse mittetegemise kohta saab esitada kaebuse vastavalt 

siseriiklikule seadusele. 

Artikkel 52 

Kutsenimetuste kasutamine 

1. Kui vastuvõtvas liikmesriigis reguleeritakse kõnelause kutseala mõne tegevusalaga seotud 

kutsenimetuse kasutamist, peavad III jaotise alusel kõnealusel reguleeritud kutsealal tegutsemiseks 

loa saanud teiste liikmesriikide kodanikud kasutama vastuvõtvas liikmesriigis sellele kutsealale 

vastavat kutsenimetust ja sellele vastavaid tähekombinatsioone. 
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2. Kui vastuvõtvas liikmesriigis reguleerib teatud kutseala ühing või organisatsioon artikli 3 

lõike 2 tähenduses, ei tohi liikmesriikide kodanikele anda luba kasutada selle ühingu või 

organisatsiooni kinnitatud kutsenimetusi ega nende lühendeid, kui nad ei tõenda, et nad on selle 

ühingu või organisatsiooni liikmed. 

Kui ühing või organisatsioon muudab liikmelisuse sõltuvaks teatud kvalifikatsiooni omamisest, 

võib ta seda teha teiste liikmesriikide kutsekvalifikatsiooni omavate kodanike suhtes, üksnes 

käesolevas direktiivis sätestatud tingimustel. 

IV jaotis 

Kutsealal tegutsemise üksikasjalik kord  

Artikkel 53 

Keeleoskus 

Isikud, kes saavad kasu kutsekvalifikatsioonide tunnustamisest, peaksid oskama vastuvõtvas 

liikmesriigis kutsealal tegutsemiseks vajalikke keeli. 
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Artikkel 54 

Akadeemiliste tiitlite kasutamine 

Ilma et see piiraks artiklite 7 ja 52 kohaldamist, tagab vastuvõttev liikmesriik, et asjaomastele 

isikutele antakse õigus kasutada päritolu liikmesriigi keeles neile päritoluliikmesriigis antud 

akadeemilisi tiitleid ning võimalik et nende lühendeid. Vastuvõttev liikmesriik võib nõuda, et selle 

nimetuse kasutamisel lisatakse selle andnud ametiasutuse või eksamikomisjoni nimi ja aadress. Kui 

päritoluliikmesriigis antud akadeemilist tiitlit võidakse vastuvõtvas liikmesriigis segamini ajada 

tiitliga, mis nõuab viimati nimetatud liikmesriigis täienduskoolitust, mida soodustatud isik läbinud 

ei ole, võib vastuvõttev liikmesriik soodustatud isikult nõuda päritoluliikmesriigi akadeemilise tiitli 

kasutamist vastuvõtva liikmesriigi poolt kehtestatud sobival kujul. 

Artikkel 55 

Haigekassapoolne tunnustamine  

Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 ja artikli 6 esimese lõigu punkti b kohaldamist, loobuvad 

liikmesriigid, kes haigekassa kinnituse saamiseks nõuavad nende territooriumil 

kutsekvalifikatsiooni omandanud isikutelt ettevalmistavat ametialast täiendõpet ja/või töökogemust, 

sellest kohustusest teises liikmesriigis arsti ja hambaarsti kutsekvalifikatsiooni omandanud isikute 

suhtes. 
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V jaotis 

Halduskoostöö ja vastutus rakendamise eest 

Artikkel 56 

Pädevad ametiasutused 

1. Käesoleva direktiivi rakendamise lihtsustamiseks teevad vastuvõtva liikmesriigi ja 

päritoluliikmesriigi pädevad ametiasutused tihedat koostööd ja abistavad teineteist vastastikku. Nad 

tagavad vahetatava teabe konfidentsiaalsuse. 

2. Vastuvõtva ja päritoluliikmesriigi pädevad ametiasutused vahetavad teavet rakendatud 

distsiplinaar- või kriminaalkaristuste kohta või iga muu tõsise ja erilise olukorra kohta, millel on 

tõenäoliselt tagajärjed käesoleva direktiivi alusel tegevusaladel tegutsemisele, arvestades Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta1 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivis 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja 

eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet 

käsitlev direktiiv)2 sätestatud isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusakte.  

                                                 
1  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003. 
2  EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37. 
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Päritoluliikmesriik kontrollib olukorra tõepärasust ja tema ametiasutused otsustavad vajaliku 

uurimismenetluse olemuse ning ulatuse ning teavitavad vastuvõtvat liikmesriiki oma olemasoleva 

teabe alusel vastuvõetud otsusest. 

3. Iga liikmesriik määrab hiljemalt ….∗ ametiasutused ja organid, kes on pädevad välja andma ja 

vastu võtma kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente ja muid dokumente või teavet, samuti need, kes 

on pädevad vastu võtma käesolevas direktiivis nimetatud taotlusi ning otsuseid, ja teatab neist 

koheselt teistele liikmesriikidele ning komisjonile. 

4. Iga liikmesriik määrab lõikes 1 nimetatud ametiasutuste tegevuse kooskõlastamiseks 

koordinaatori ja teatab sellest teistele liikmesriikidele ning komisjonile.  

Koordinaatori ülesanne on: 

a) edendada käesoleva direktiivi ühetaolist kohaldamist; 

b) koguda teavet, mis on asjakohane käesoleva direktiivi kohaldamiseks, nagu näiteks 

liikmesriikides reguleeritud kutsealadel tegutsema hakkamise tingimusi. 

Punktis b kirjeldatud ülesannete täitmisel võivad koordinaatorid paluda artiklis 57 nimetatud 

kontaktpunktide abi. 

                                                 
∗  Kaks aastat peale käesoleva direktiivi jõustumist. 
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Artikkel 57 

Kontaktpunktid 

Liikmesriik määrab hiljemalt ….∗ kontaktpunkti, mille ülesanne on:  

a) anda kodanikele ja teiste liikmesriikide kontaktpunktidele teavet, mis on käesolevas 

direktiivis sätestatud kutsekvalifikatsioonide tunnustamiseks vajalik, nagu näiteks teave 

kutseala reguleerivate ja kutsealal tegutsemist reguleerivate õigusaktide, kaasa arvatud 

sotsiaalõigusaktide ja vajadusel eetikareeglite kohta; 

b) aidata kodanikel, vajaduse korral koostöös teiste kontaktpunktidega ja vastuvõtva liikmesriigi 

pädevate ametiasutustega, realiseerida käesoleva direktiiviga neile antud õigusi. 

Kontaktpunktid teatavad komisjonile viimase soovil päringutest, millega nad punkti b sätete alusel 

tegelevad, kahe kuu jooksul pärast nende päringute saamist. 

Artikkel 58 

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise komitee  

1. Komisjoni abistab kutsekvalifikatsioonide tunnustamise komitee, edaspidi “komitee”. 

                                                 
∗  Kaks aastat peale käesoleva direktiivi jõustumist. 
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2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes 

nõuete kohaselt arvesse selle artikli 8 sätteid.  

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud perioodi pikkuseks kehtestatakse kaks kuud. 

3. Komitee võtab vastu oma töökorra. 

VI jaotis 

Muud sätted 

Artikkel 59 

Aruandlus 

1. Alates ….∗ saadavad liikmesriigid kord kahe aasta järel komisjonile aruande süsteemi 

rakendamise kohta. Lisaks üldistele tähelepanekutele peab aruanne sisaldama vastuvõetud otsuste 

statistilist kokkuvõtet ja selle direktiivi rakendamisest tulenevate peamiste probleemide kirjeldust.  

2. Alates ….* koostab komisjon kord viie aasta järel aruande käesoleva direktiivi rakendamise 

kohta. 

                                                 
∗  Kaks aastat peale käesoleva direktiivi jõustumist. 
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Artikkel 60 

Erandid 

Kui liikmesriigil on käesoleva direktiivi mõne sätte rakendamisega suuri probleeme eriomases 

valdkonnas, tutvub komisjon koostöös asjaomase liikmesriigiga nende probleemidega.  

Vajaduse korral otsustab komisjon artikli 58 lõikes 2 sätestatud korra kohaselt lubada kõnealusel 

liikmesriigil teatud perioodiks teha kõnealusest sättest erandeid. 

Artikkel 61 

Kehtetuks tunnistamine 

Direktiivid 77/452/EMÜ, 77/453/EMÜ, 78/686/EMÜ, 78/687/EMÜ, 78/1026/EMÜ, 78/1027/EMÜ, 

80/154/EMÜ, 80/155/EMÜ, 85/384/EMÜ, 85/432/EMÜ, 85/433/EMÜ, 89/48/EMÜ, 92/51/EMÜ, 

93/16/EMÜ ja 99/42/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates ….∗. 

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiividele käsitletakse viidetena käesolevale direktiivile ja nende 

direktiivide alusel vastuvõetud õigusakte see kehtetuks tunnistamine ei mõjuta. 

                                                 
∗  Kaks aastat peale käesoleva direktiivi jõustumist. 
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Artikkel 62 

Ülevõtmine 

Liikmesriigid kehtestavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 

hiljemalt ….∗. Nad teavitava komisjoni sellest viivitamata. 

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad neile või nende ametliku avaldamise 

korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise korra määravad kindlaks 

liikmesriigid. 

Artikkel 63 

Jõustumine 

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

                                                 
∗  Kaks aastat peale käesoleva direktiivi jõustumist. 



 
13781/2/04 REV 2  AR/sk 110 
 DG C I   ET 

Artikkel 64 

Adressaadid 

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. 

Brüssel,  

 Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

 president eesistuja 

 

 

 

___________________ 
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I LISA 

 

Nimekiri kutseühingutest või -organisatsioonidest,  

kes täidavad artikli 3 lõike 2 tingimusi 

 

IIRIMAA1 

 

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland2 

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland2 

3. The Association of Certified Accountants2 

4. Institution of Engineers of Ireland 

5. Irish Planning Institute 

 

ÜHENDKUNINGRIIK 

 

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland 

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland 

4. Chartered Association of Certified Accountants 

5. Chartered Institute of Loss Adjusters 

                                                 
1  Iiri kodanikud on lisaks sellele liikmeteks järgmistes Ühendkuningriigi kutseühingutes või -organisatsioonides: 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
Institute of Chartered Accountants of Scotland 
Institute of Actuaries 
Faculty of Actuaries 
The Chartered Institute of Management Accountants 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
Royal Town Planning Institute 
Royal Institution of Chartered Surveyors 
Chartered Institute of Building. 

2  Üksnes audiitori tegevuse osas. 
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6. Chartered Institute of Management Accountants 

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators 

8. Chartered Insurance Institute 

9. Institute of Actuaries 

10. Faculty of Actuaries 

11. Chartered Institute of Bankers 

12. Institute of Bankers in Scotland 

13. Royal Institution of Chartered Surveyors 

14. Royal Town Planning Institute 

15. Chartered Society of Physiotherapy 

16. Royal Society of Chemistry 

17. British Psychological Society 

18. Library Association 

19. Institute of Chartered Foresters 

20. Chartered Institute of Building 

21. Engineering Council 

22. Institute of Energy 

23. Institution of Structural Engineers 

24. Institution of Civil Engineers 

25. Institution of Mining Engineers 

26. Institution of Mining and Metallurgy 

27. Institution of Electrical Engineers 

28. Institution of Gas Engineers 

29. Institution of Mechanical Engineers 
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30. Institution of Chemical Engineers 

31. Institution of Production Engineers 

32. Institution of Marine Engineers 

33. Royal Institution of Naval Architects 

34. Royal Aeronautical Society 

35. Institute of Metals 

36. Chartered Institution of Building Services Engineers 

37. Institute of Measurement and Control 

38. British Computer Society 

 

 

 

___________________ 
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II LISA 

 

Artikli 11 lõike 4 punktis b nimetatud eraldi ülesehitusega koolitus 

 

1. Koolitus parameditsiini ja lastehoolduse alal 

Järgmiste kutsealade koolitus: 

Saksamaal: 

– pediaatriaõde (“Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger”), 

– füsioterapeut (“Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)”)1, 

– tööterapeut/ergoterapeut (“Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut”), 

– logopeed (“Logopäde/Logopädin”), 

– ortopeed (“Orthoptist(in)”), 

                                                 
1 1. juunist 1994 kehtib kutsenimetuse “Krankengymnast(in)” asemel kutsenimetus 

“Physiotherapeut(in)”. Kutsealal töötavad isikud, kes on kvalifikatsiooni omandanud enne 
nimetatud kuupäeva, võivad soovi korral varasemat kutsenimetust “Krankengymnast(in)” 
siiski edasi kanda. 
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– riiklikult tunnustatud lastehooldustöötaja (“Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)”), 

– riiklikult tunnustatud raviõpetaja (“Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)”), 

– meditsiiniline laboritehnik (“medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)”), 

– meditsiiniline röntgenitehnik (“medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)”), 

– meditsiinilise funktsionaaldiagnostika tehnik (“medizinisch-technische(r) Assistent(in) für 

Funktionsdiagnostik”), 

– veterinaartehnik (“veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)”), 

– dieediõde (“Diätassistent(in)”), 

– farmaatsiatehnik (“Pharmazieingenieur”), koolitus omandatud enne 31. märtsi 1994 

endises Saksa Demokraatlikus Vabariigis või uute liidumaade territooriumil, 

– psühhiaatriaõde (“Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger”), 

– kõneterapeut (“Sprachtherapeut(in)”). 
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Tšehhi Vabariigis: 

– meditsiiniassistent (“zdravotnický asistent”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 13 aastat ja sisaldab vähemalt kaheksa-aastast 

põhiharidust ning “maturitní zkouška” eksamiga lõppevat nelja-aastast kutsekeskharidust 

meditsiinikeskkoolis. 

– toitumisassistent (“nutriční asistent”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 13 aastat ja sisaldab vähemalt kaheksa-aastast 

põhiharidust ning “maturitní zkouška” eksamiga lõppevat nelja-aastast kutsekeskharidust 

meditsiinikeskkoolis.”, 

Itaalias: 

– hambatehnik (“odontotecnico”), 

– optik (“ottico”). 

Küprosel: 

– hambatehnik (“οδοντοτεχνίτης”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 14 aastat ja sisaldab vähemalt kuueaastast põhiharidust, 

kuueaastast keskharidust ning kaheaastast kutseharidust keskhariduse baasil, millele järgneb 

üheaastane erialase töö kogemus. 
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– optik (“τεχνικός oπτικός”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 14 aastat ja sisaldab vähemalt kuueaastast põhiharidust, 

kuueaastast keskharidust ning kaheaastast keskharidusejärgset haridust, millele järgneb 

üheaastane erialase töö kogemus. 

Lätis: 

– hambaarsti õde (“zobārstniecības māsa”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 13 aastat ja sisaldab kümneaastast üldharidust ja 

kaheaastast erialast haridust meditsiinikoolis, millele järgneb kolmeaastane erialase töö 

kogemus ning mille lõpus tuleb kutsetunnistuse saamiseks sooritada kutseeksam. 

– biomeditsiinilaborant (“biomedicīnas laborants”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 12 aastat ja sisaldab kümneaastast üldharidust ja 

kaheaastast erialast haridust meditsiinikoolis, millele järgneb kaheaastane erialase töö 

kogemus ning mille lõpus tuleb kutsetunnistuse saamiseks sooritada kutseeksam. 
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– hambatehnik (“zobu tehniķis”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 12 aastat ja sisaldab kümneaastast üldharidust ja 

kaheaastast erialast haridust meditsiinikoolis, millele järgneb kaheaastane erialase töö 

kogemus ning mille lõpus tuleb kutsetunnistuse saamiseks sooritada kutseeksam. 

– füsioterapeudi assistent (“fizioterapeita asistents”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 13 aastat ja sisaldab kümneaastast üldharidust ja 

kolmeaastast erialast haridust meditsiinikoolis, millele järgneb kaheaastane erialase töö 

kogemus ning mille lõpus tuleb kutsetunnistuse saamiseks sooritada kutseeksam. 

Luksemburgis: 

– meditsiiniline röntgenitehnik (“assistant(e) technique médical(e) en radiologie”), 

– meditsiinilaborant (“assistant(e) technique médical(e) de laboratoire”), 

– psühhiaatriaõde (“infirmier/ière psychiatrique”), 

– kirurgi meditsiiniline assistent (“assistant(e) technique médical(e) en chirurgie”), 

– pediaatriaõde (“infirmier/ière puériculteur/trice”), 

– õde-anestesioloog (“infirmier/ière anesthésiste”), 

– diplomeeritud massöör (“masseur/euse diplômé(e)”), 

– lastehooldustöötaja (“éducateur/trice”). 
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Madalmaades: 

– veterinaararsti assistent (“dierenartsassistent”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt kolmteist aastat ja sisaldab: 

i) spetsialiseeritud õppeasutuses vähemalt kolmeaastast kutsealast koolitust, mis lõpeb 

eksamiga; mõnel juhul täiendab kutsealast koolitust ühe- või kaheaastane 

spetsialiseerumiskursus, mis lõpeb eksamiga, või  

ii) spetsialiseeritud õppeasutuses vähemalt kahe ja poole aastast kutsealast koolitust, mis 

lõpeb eksamiga ja mida täiendab vähemalt kuuekuuline töökogemus või vähemalt 

kuuekuuline koolitus heakskiidetud asutuses, või  

iii) spetsialiseeritud õppeasutuses vähemalt kaheaastast kutsealast koolitust, mis lõpeb 

eksamiga ja mida täiendab vähemalt üheaastane töökogemus või vähemalt üheaastane 

koolitus heakskiidetud asutuses, või  

iv) veterinaararsti assistendi (dierenartsassistent) puhul kolmeaastast kutsealast koolitust 

spetsialiseeritud õppeasutuses (MBO-programm) või teise valikuna kolmeaastast 

kutsealast koolitust duaalses koolitussüsteemis (LLW), mis mõlemad lõpevad eksamiga. 
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Austrias: 

– õdede spetsiaalne põhikoolitus, spetsialiseerumisega laste ja noortehooldusele (“spezielle 

Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege”), 

– psühhiaatriaõe spetsialiseeritud põhikoolitus (“spezielle Grundausbildung in der 

psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege”), 

– kontaktläätsede optik (“Kontaktlinsenoptiker”), 

– pediküürija (“Fuβpfleger”) 

– audiometrist (“Hörgeräteakustiker”), 

– apteeker (“Drogist”), 

kelle koolitus ja väljaõpe kestab kokku vähemalt neliteist aastat ja sisaldab vähemalt 

viieaastast reguleeritud koolitust, sealhulgas vähemalt kolmeaastast väljaõpet, mis leiab aset 

osaliselt töökohal ja osaliselt kutseõppeasutuses, ning kutsepraktika- ja koolitusperioodi, mis 

lõpeb kutsealase eksamiga, mis annab õiguse kõnealusel kutsealal töötamiseks ja 

praktikantide väljaõpetamiseks.  
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– massöör (“Masseur”), 

kelle koolitus ja väljaõpe kestab kokku vähemalt 14 aastat ja sisaldab viieaastast reguleeritud 

koolitust, sealhulgas kaheaastast väljaõpet, kaheaastast kutsepraktika- ja koolitusperioodi ning 

üheaastast koolituskursust, mis lõpeb kutsealase eksamiga, mis annab õiguse kõnealusel 

kutsealal töötamiseks ja praktikantide väljaõpetamiseks. 

– lasteaednik (“Kindergärtner/in”), 

– lastehooldutöötaja (“Erzieher”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 13 aastat ja sisaldab eksamiga lõppevat viieaastast 

kutsealast koolitust spetsialiseeritud õppeasutuses. 

Slovakkias: 

– kunstikallakuga põhikooli tantsuõpetaja (“učiteľ v tanečnom odbore na základných 

umeleckých školách”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 14,5 aastat ja sisaldab kaheksa-aastast põhiharidust, 

nelja-aastast kutsekeskharidust ja viie semestri pikkust tantsupedagoogika kursust. 
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– eriõppeasutuses ja sotsiaalhoolekandeasutuses töötav koolitaja (“vychovávatel’ v 

špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 14 aastat ja sisaldab kaheksa- või üheksa-aastast 

põhiharidust, neljaaastast pedagoogilist keskharidust või tavalist keskharidust ja kaheaastast 

täiendavat osaajalist pedagoogilist õpet. 

2. Meister-oskustööliste sektor (Mester/Meister/Maître), mis hõlmab koolituskursusi käesoleva 

direktiivi III jaotise II peatükis käsitlemata oskuste kohta. 

Järgmiste kutsealade koolitus: 

Taanis: 

– optik (“optometrist”), 

kelle koolitus kestab kokku 14 aastat, hõlmates viieaastast kutseõpet, mis jaguneb kahe ja 

poole aastaseks teoreetiliseks koolituseks kutseõppeasutuses ning kahe ja poole aastaseks 

praktiliseks koolituseks töökohal ja lõpeb tunnustatud eksamiga asjaomaste oskuste osas ning 

annab õiguse kasutada nimetust Mester. 

– ortopeediatehnik (“ortopædimekaniker”), 
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kelle koolitus kestab kokku 12,5 aastat, hõlmates kolme ja poole aastast kutseõpet, mis 

jaguneb kuuekuuliseks teoreetiliseks koolituseks kutseõppeasutuses ning kolmeaastaseks 

praktiliseks koolituseks töökohal ja lõpeb tunnustatud eksamiga asjaomaste oskuste osas ning 

annab õiguse kasutada nimetust Mester. 

– ortopeediliste jalatsite kingsepp (“ortopædiskomager”), 

kellekoolitus kestab kokku 13,5 aastat, hõlmates nelja ja poole aastast kutseõpet, mis jaguneb 

kaheaastaseks teoreetiliseks koolituseks kutseõppeasutuses ning kahe ja poole aastaseks 

praktiliseks koolituseks töökohal ja lõpeb tunnustatud eksamiga asjaomaste oskuste osas ning 

annab õiguse kasutada nimetust Mester. 

Saksamaal: 

– optik (“Augenoptiker”), 

– hambatehnik (“Zahntechniker”), 

– kirurgilise sideme valmistaja (“Bandagist”), 

– kuuldeaparaatide valmistaja (“Hörgeräte-Akustiker”), 

– ortopeediatehnik (“Orthopädiemechaniker”), 

– ortopeediliste jalatsite kingsepp (“Orthopädieschuhmacher”). 
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Luksemburgis: 

– optik (“opticien”), 

– hambatehnik (“mécanicien dentaire”), 

– kuuldeaparaatide valmistaja (“audioprothésiste”), 

– ortopeediatehnik/kirurgilise sideme valmistaja (“mécanicien orthopédiste/bandagiste”), 

– ortopeediliste jalatsite kingsepp (“orthopédiste-cordonnier”), 

kelle koolitus nimetatud kutsealadel kestab ühtekokku 14 aastat, hõlmates vähemalt viis aastat 

reguleeritud väljaõpet, mis läbitakse osaliselt töökohal ja osaliselt kutseõppeasutuses ja mis 

lõpeb eksamiga, mis annab kursuse lõpetajale õiguse töötada mis tahes oskustööna käsitataval 

tegevusalal kas iseseisvalt või samaväärse vastutustasandiga töövõtjana. 
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Austrias: 

– kirurgilise sideme valmistaja (“Bandagist”), 

– korsettide valmistaja (“Miederwarenerzeuger”), 

– optik (“Optiker”), 

– ortopeediliste jalatsite kingsepp (“Orthopädieschuhmacher”), 

– ortopeediatehnik (“Orthopädietechniker”), 

– hambatehnik (“Zahntechniker”), 

– aednik (“Gärtner”), 

kelle koolitus ja väljaõpe kestavad kokku vähemalt 14 aastat, hõlmates vähemalt viieaastast 

reguleeritud koolitust, sealhulgas vähemalt kolmeaastast väljaõpet, mis läbitakse osaliselt 

töökohal ja osaliselt kutseõppeasutuses, ning vähemalt kaheaastast kutsepraktika- ja 

koolitusperioodi, mis lõpeb meistrioskuse eksamiga ja annab õiguse kõnealusel kutsealal 

töötamiseks, praktikantide väljaõpetamiseks ja nimetuse Meister kasutamiseks. 
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põllumajanduse ja metsanduse meister-oskustööliste koolitus, eelkõige: 

– põllumajanduse meister-oskustööline (“Meister in der Landwirtschaft”), 

– kodumajandusõpetuse meister-oskustööline (“Meister in der laendlichen Hauswirtschaft”), 

– aianduse meister-oskustööline (“Meister im Gartenbau”), 

– aiandialase töö meister-oskustööline (“Meister im Feldgemüsebau”), 

– pomoloogia ja puuviljade töötlemise meister-oskustööline (“Meister im Obstbau und in der 

Obstverwertung”), 

– viinamarjakasvatuse ja veinitootmise meister-oskustööline (“Meister im Weinbau und in 

der Kellerwirtschaft”), 

– piimanduse meister-oskustööline (“Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft”), 

– hobusekasvatuse meister-oskustööline (“Meister in der Pferdewirtschaft”), 

– kalapüügi meister-oskustööline (“Meister in der Fischereiwirtschaft”), 

– kodulinnukasvatuse meister-oskustööline (“Meister in der Geflügelwirtschaft”), 

– mesinduse meister-oskustööline (“Meister in der Bienenwirtschaft”), 

– metsanduse meister-oskustööline (“Meister in der Forstwirtschaft”), 

– metsaistutamise ja -haldamise meister-oskustööline (“Meister in der Forstgarten- und 

Forstpflegewirtschaft”), 

– põllumajandussaaduste hoiustamise meister-oskustööline (“Meister in der 

landwirtschaftlichen Lagerhaltung”), 
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kelle koolitus kestab kokku vähemalt 15 aastat ja sisaldab vähemalt kuueaastast reguleeritud 

koolitust, sealhulgas vähemalt kolmeaastast väljaõpet, mis läbitakse osaliselt töökohal ja 

osaliselt kutseõppeasutuses, ning kolmeaastast kutsepraktika perioodi, mis lõpeb 

meistrioskuse eksamiga ja annab õiguse praktikantide väljaõpetamiseks ja nimetuse Meister 

kasutamiseks. 

Poolas: 

– õpetaja, kes õpetab praktilist kutseõpet (“Nauczyciel praktycznej nauki zawodu”), 

kelle koolitus hõlmab: 

i) kaheksa-aastast põhiharidust ja viieaastast kutsekeskharidust või võrdväärset 

keskharidust asjaomasel alal, millele järgneb vähemalt 150tunnise kogukestusega 

pedagoogiline kursus, tööohutuse ja töötervishoiu kursus, ning kaheaastast erialase töö 

kogemust alal, mida kavatsetakse õpetama hakata, või 

ii) kaheksa-aastast põhiharidust ja viieaastast kutsekeskharidust ning keskharidusejärgse 

pedagoogilis-tehnilise kooli diplomit, või 

iii) kaheksa-aastast põhiharidust, kahe- kuni kolmeaastast põhilist kutsekeskharidust ja 

vähemalt kolmeaastast erialase töö kogemust, mida tõendab vastava eriala kutseeksami 

sooritamise tunnistus ning millele järgneb vähemalt 150tunnise kogupikkusega 

pedagoogiline kursus. 
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Slovakkias: 

– kutseõppe meister (“majster odbornej výchovy”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 12 aastat ja sisaldab kaheksa-aastast põhiharidust, nelja-

aastast kutseharidust (kutsekeskhariduse ja/või asjaomase (sarnase) kutseõppepraktika või 

praktikakursuse läbimist), erialase töö kogemust omandatud hariduse valdkonnas 

kogukestusega vähemalt kolm aastat või praktikat ja täiendavat pedagoogilist koolitust 

pedagoogikateaduskonnas või tehnikaülikoolis, või keskhariduse ja asjaomase (sarnase) 

kutseõppepraktika või praktikakursuse läbimist, erialase töö kogemust omandatud hariduse 

valdkonnas kogukestusega vähemalt kolm aastat või praktikat, ja täiendavat pedagoogilist 

koolitust pedagoogikateaduskonnas, või 1. septembriks 2005 eripedagoogika alast 

erikoolitust, mida pakuvad kutseõppe meistri koolitusasutused erikoolides, ilma täiendava 

pedagoogilise õppeta. 
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3. Meresõit 

a) Meretransport 

Järgmine koolitus: 

Tšehhi Vabariigis: 

– tekimadrus (“palubní asistent”), 

– vahitüürimees (“námořní poručík”), 

– vanemtüürimees (“první palubní důstojník”), 

– kapten (“kapitán”), 

– abimehaanik (“strojní asistent”), 

– vahimehaanik (“strojní důstojník”), 

– teine mehaanik (“druhý strojní důstojník”), 

– vanemmehaanik (“první strojní důstojník”), 

– laeva elektrimehaanik (“elektrotechnik”), 

– vanemelektrimehaanik (“elektrodůstojník”). 
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Taanis: 

– laevakapten (“skibsfører”), 

– esimene tüürimees (“overstyrmand”), 

– tüürimees, tekiohvitser (“enestyrmand, vagthavende styrmand”), 

– tekiohvitser (“vagthavende styrmand”), 

– masinainsener (“maskinchef”), 

– esimene masinainsener (“l. maskinmester”), 

– esimene masinainsener / valveinsener (“l. maskinmester/vagthavende maskinmester”). 

Saksamaal: 

– suure rannikualuse kapten (“Kapitän AM”), 

– rannikualuse kapten (“Kapitän AK”), 

– suure rannikualuse tekiohvitser (“Nautischer Schiffsoffizier AMW”), 

– rannikualuse tekiohvitser (“Nautischer Schiffsoffizier AKW”), 

– C-kraadi peainsener (“Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen”), 

– C-kraadilaevamehaanik (“Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen”), 

– C-kraadi laevainsener (“Schiffsbetriebstechniker CTW”), 

– C-kraadi laevamehaanik - üksikinsener-ohvitser (“Schiffsmaschinist CMaW - Technischer 

Alleinoffizier”). 
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Itaalias: 

– tekiohvitser (“ufficiale di coperta”), 

– insener-ohvitser (“ufficiale di macchina”). 

Lätis: 

– laeva elektrimehaanik (“Kuģu elektromehāniķis”), 

– külmutusseadmete mehaanik (“Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”). 

Madalmaades: 

– rannikualuse esimene tüürimees (koos lisakoolitusega) (“stuurman kleine handelsvaart 

(met aanvulling)”), 

– rannikualuse diplomeeritud mootorinsener (“diploma motordrijver”), 

– laevaliiklusteeninduse ametnik (“VTS-functionaris”), 
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Koolitus hõlmab: 

– Tšehhi Vabariigis: 

i) tekimadrus (“palubní asistent”), 

1. Vähemalt 20aastane isik. 

2. a) Mereakadeemia või merekool – laevajuhtimise teaduskond, mõlemad 

kursused peavad lõppema “maturitní zkouška” eksamiga, ja õpingute 

ajal vähemalt kuus kuud tunnustatud meresõidupraktikat laeval, või 

    b) Vähemalt kaks aastat tunnustatud meresõidupraktikat laeval 

navigatsioonivahis osalemise tasemel, STCW-koodeksi (Meremeeste 

väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline 

konventsioon) A-II/1 osas täpsustatud pädevusnõuetele vastava 

tunnustatud kursuse läbimine STCW-konventsiooni osalisriigi 

mereakadeemias või merekoolis ja MTC (Tšehhi Vabariigi 

Meretranspordikomitee) poolt tunnustatud eksamikomisjoni ees 

eksami läbimine. 

ii) vahitüürimees (“námořní poručík”), 
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1. Tunnustatud meresõidupraktika tekimadrusena 500tonnise või suurema 

kogumahutavusega laeval, mis merekooli või -akadeemia lõpetamise korral 

kestab vähemalt kuus kuud ja tunnustatud kursuse läbimise korral üks aasta, 

millest vähemalt kuus kuud moodustab navigatsioonivahis osalemine. 

2. Nõuetekohaselt täidetud ja kinnitatud kadettide praktikaraamat laeval 

läbitud õppe kohta. 

iii) vanemtüürimees (“první palubní důstojník”), 

500tonnise ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplom ning 

vähemalt kaksteist kuud tunnustatud meresõidupraktikat vahitüürimehena. 

iv) kapten (“kapitán”), 

= 500–3000tonnise kogumahutavusega laeva kapteni tunnistus. 

= 3000tonnise ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplom, 

vähemalt kuue kuu pikkune tunnustatud meresõidupraktika 

vanemtüürimehena 500tonnise ja suurema kogumahutavusega laeval ning 

vähemalt kuue kuu pikkune tunnustatud meresõidupraktika 

vanemtüürimehena 3000tonnise või suurema kogumahutavusega laeval. 
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v) abimehaanik (“strojní asistent”), 

1. Vähemalt 20aastane isik. 

2. Mereakadeemia või merekool – laevamehaanika teaduskond ja õpingute ajal 

vähemalt kuus kuud tunnustatud meresõidupraktikat laeval. 

vi) vahimehaanik (“strojní důstojník”), 

Mereakadeemia või merekooli lõpetamise korral vähemalt kuue kuu pikkune 

tunnustatud meresõidupraktika abimehaanikuna. 

vii) teine mehaanik (“druhý strojní důstojník”), 

Vähemalt 12 kuu pikkune tunnustatud meresõidupraktika kolmanda mehaanikuna 

750 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega laeval. 

viii) vanemmehaanik (“první strojní důstojník”), 

3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega laeva teise 

mehaaniku tunnistus ja vähemalt kuue kuu pikkune tunnustatud 

meresõidupraktika samal alal. 
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ix) laeva elektrimehaanik (“elektrotechnik”), 

1. Vähemalt 18aastane isik. 

2. Mere- või muu akadeemia, elektrotehnika teaduskond, või tehnikakool või 

elektrotehnika kõrgkool, kõik kursused peavad lõppema “maturitní 

zkouška” eksamiga ja vähemalt 12 kuu pikkuse elektrotehnika praktikaga. 

x) vanemelektrimehaanik (“elektrodůstojník”), 

1. Mereakadeemia või merekool, laevaelektrotehnika teaduskond, või muu 

elektrotehnika alane akadeemia või keskkool, kõik kursused peavad 

lõppema “maturitní zkouška” eksami või riigieksamiga. 

2. Akadeemia või merekooli lõpetamise korral vähemalt 12 kuu pikkune 

tunnustatud meresõidupraktika elektrimehaanikuna või 24 kuu pikkune 

meresõidupraktika keskkooli lõpetamise korral. 

– Taanis on 9-aastast põhiharidust, millele järgneb põhikoolitus ja/või 17- kuni 36-kuuline 

meresõidukursus, täiendatud: 

i) pardaohvitseride puhul üheaastase kutseõppega, 

ii) teiste kutsealade puhul 3-aastase spetsialiseeritud kutseõppega. 
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– Saksamaal kestab koolitus 14 kuni 18 aastat ja hõlmab 3-aastast kutsealase 

põhikoolituse kursust ning üheaastast meresõidupraktikat, millele järgneb ühe- kuni 

kaheaastane spetsiaalne kutsealane koolitus, mida vajadusel täiendab kaheaastane 

töökogemus navigatsiooni alal. 

– Lätis: 

i) laeva elektrimehaanik (“kuģu elektromehāniķis”), 

1. Vähemalt 18aastane isik. 

2. Koolitus kestab kokku vähemalt 12 aastat ja kuus kuud, mis sisaldab 

vähemalt üheksa-aastast põhiharidust ja vähemalt kolmeaastast 

kutseharidust. Lisaks sellele on nõutav vähemalt kuue kuu pikkune 

meresõidupraktika laevaelektrimehaanikuna või selle abina 750 kW või 

suurema koguvõimusega laeval. Kutseõpe lõpeb pädevale asutusele antava 

erialaeksamiga, mis vastab transpordiministeeriumi poolt heakskiidetud 

koolitusprogrammile. 

ii) külmutusseadmete mehaanik (“kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”), 
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1. Vähemalt 18aastane isik. 

2. Koolitus kestab kokku vähemalt 13 aastat, mis sisaldab vähemalt üheksa-

aastast põhiharidust ja vähemalt kolmeaastast kutseharidust. Lisaks sellele 

on nõutav vähemalt 12 kuu pikkune meresõidupraktika külmutusseadmete 

mehaaniku abina. Kutseõpe lõpeb pädevale asutusele antava erialaeksamiga, 

mis vastab transpordiministeeriumi poolt heakskiidetud 

koolitusprogrammile. 

– Itaalias kogukestusega 13 aastat, millest vähemalt viis aastat hõlmab kutsealane 

koolitus, mis lõpeb eksamiga ja mida vajaduse korral täiendab kutsepraktika. 

– Madalmaades: 

i) rannikualuse esimene vanemtüürimehe (koos lisakoolitusega) (stuurman kleine 

handelsvaart (met aanvulling)) ja diplomeeritud mootorinseneri (diploma 

motordrijver) koolitus kestab 14 aastat, millest vähemalt kaks aastat toimub 

spetsialiseeritud kutseõppeasutuses, millele järgneb kaheteistkuuline 

kutsepraktika, 

ii) laevaliiklusteeninduse ametniku (VTS-functionaris) puhul kestab koolitus 

ühtekokku vähemalt 15 aastat ja sisaldab vähemalt kolmeaastast koolitust 

rakenduslikus kõrgkoolis (HBO) või kutsekeskkoolis (MBO), millele järgnevad 

riiklikud või piirkondlikud spetsialiseeritud kursused, millest igaüks hõlmab 

vähemalt kaheteistnädalast eksamiga lõppevat teoreetilist koolitust, 

ning mida tunnustatakse vastavalt rahvusvahelisele STCW konventsioonile 

(rahvusvaheline meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste 

konventsioon, 1978). 
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b) Kalapüügilaevad: 

Järgmine koolitus: 

Saksamaal: 

– kapten (avamere kalapüük) (“Kapitän BG/Fischerei”), 

– kapten (rannikuäärne kalapüük) (“Kapitän BLK/Fischerei”), 

– avamerealuse tekiohvitser (“Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei”), 

– rannikualuse tekiohvitser (“Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei”). 

Madalmaades: 

– esimene tüürimees/insener V (“stuurman werktuigkundige V”), 

– kalapüügialuse insener IV (“werktuigkundige IV visvaart”), 

– kalapüügialuse esimenetüürimees IV (“stuurman IV visvaart”), 

– esimene tüürimees/insener VI (“stuurman werktuigkundige VI”), 

koolitus hõlmab: 

– Saksamaal ühtekokku 14 kuni 18 aastat, sealhulgas kolmeaastast väljaõppekursust ja 

üheaastast meresõidupraktikat, millele järgneb ühe- või kaheaastane spetsialiseeritud 

kutseõpe, mida vajadusel täiendab kaheaastane meresõidukogemus. 
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– Madalmaades ühtekokku 13 kuni 15 aastat, millest vähemalt kaks aastat leiab aset 

spetsialiseeritud kutseõppeasutuses, millele järgneb 12-kuuline erialase töö kogemus, 

ning mida tunnustatakse vastavalt Torremolinose konventsioonile (Torremolinose 

rahvusvaheline kalalaevade ohutuse konventsioon, 1977). 

4. Tehnikasektor 

Järgmine koolitus: 

Tšehhi Vabariigis: 

– tunnustatud tehnik, tunnustatud ehitaja (“autorizovaný technik, autorizovaný stavitel”), 

kelle koolitus hõlmab kutseõpet kestusega vähemalt üheksa aastat ja sisaldab nelja-aastast 

tehnilist keskharidust, mis lõpeb “maturitní zkouška” eksamiga (tehnikakallakuga keskkooli 

eksam), viieaastast erialast töökogemust, mille lõppedes tuleb sooritada erialaeksam teatud 

ehitustööde osas (vastavalt seadusele nr 50/1976 Sb. (ehitusseadus) ja seadusele 

nr 360/1992 Sb.). 

– rööbassõiduki juht (“fyzická osoba řídící drážní vozidlo”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 12 aastat ja sisaldab vähemalt kaheksa-aastast 

põhiharidust ning “maturitní zkouška” eksamiga lõppevat nelja-aastast kutsekeskharidust, 

ning mille lõpus tuleb sooritada riigieksam sõidukite võimsusõpetuse kohta. 
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– rööbastee kontrolltehnik (“drážní revizní technik”) 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 12 aastat ja sisaldab vähemalt kaheksa-aastast 

põhiharidust ning “maturitní zkouška” eksamiga lõppevat nelja-aastast kutsekeskharidust 

mehaanika- või elektroonikakeskkoolis. 

– sõiduõpetaja (“učitel autoškoly”), 

vähemalt 24aastane isik; kelle koolitus kestab kokku vähemalt 12 aastat ja sisaldab vähemalt 

kaheksa-aastast põhiharidust ning “maturitní zkouška” eksamiga lõppevat nelja-aastast 

kutsekeskharidust liikluse või masinaehituse valdkonnas. 

– mootorsõiduki tehnoseisundit kontrolliv riigi esindaja (“kontrolní technik STK”), 

vähemalt 21aastane isik; kelle koolitus kestab kokku vähemalt 12 aastat ja sisaldab vähemalt 

kaheksa-aastast põhiharidust ning “maturitní zkouška” eksamiga lõppevat nelja-aastast 

kutsekeskharidust, millele järgneb vähemalt kahe aasta pikkune tehniline praktika; asjaomasel 

isikul peab olema juhiluba, ta ei tohi olla karistusregistrisse kantud ning ta peab olema läbinud 

vähemalt 120-tunni pikkuse riigiteenistuses olevate tehnikute erikursuse, sooritades edukalt 

eksami. 

– autode heitgaase kontrolliv mehaanik (“mechanik měření emisí”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 12 aastat ja sisaldab vähemalt kaheksa-aastast 

põhiharidust ja “maturitní zkouška” eksamiga lõppevat vähemalt nelja-aastast 

kutsekeskharidust; lisaks sellele peab ametitaotleja läbima vähemalt kolme aasta pikkuse 

tehnilise praktika ja kaheksa tundi kestva “autode heitgaase kontrolliva mehaaniku” 

erikursuse, sooritades edukalt eksami. 
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– I klassi laevakapten (“kapitán I. třídy”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 15 aastat ja sisaldab vähemalt kaheksa-aastast 

põhiharidust ning “maturitní zkouška” eksamiga lõppevat kolmeaastast kutsekeskharidust, 

ning mille lõpus tuleb kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks sooritada eksam. 

Sellisele kutseharidusele peab järgnema eksamiga lõppev nelja aasta pikkune kutsepraktika. 

– käsitööks loetud mälestiste restauraator (“restaurátor památek, které jsou díly 

uměleckých řemesel”), 

kelle koolitus kestab kokku 12 aastat, kui see on täies ulatuses tehniline kutsekeskharidus 

restaureerimise alal, või 10–12 aasta pikkust õpet sarnasel alal koos viieaastase erialase 

töökogemusega, kui tegemist on täies ulatuses “maturitní zkouška” eksamiga lõppenud 

tehnilise kutsekeskharidusega, või kaheksa-aastast erialast töökogemust, kui tegemist on 

tehnilise kutsekeskharidusega, mis lõpeb praktikaeksamiga. 

– muuseumide ja galeriide kollektsioonis olevate kunstiteoste, mis ei ole mälestised, ja 

teiste kultuuriväärtusega objektide restauraator (“restaurátor děl výtvarných umění, 

která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů 

kulturní hodnoty”), 

kelle koolitus kestab kokku 12 aastat, millele lisandub viie aasta pikkune erialase töö 

kogemus kui tegemist on täies ulatuses tehnilise kutsekeskharidusega restaureerimise 

valdkonnas, mis lõpeb “maturitní zkouška” eksamiga. 
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– jäätmekäitleja (“odpadový hospodář”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 12 aastat ja sisaldab vähemalt kaheksa-aastast 

põhiharidust, “maturitní zkouška” eksamiga lõppevat vähemalt nelja-aastast 

kutsekeskharidust ning vähemalt viieaastast töökogemust jäätmekäitlusvaldkonnas viimase 

kümne aasta jooksul. 

– lõhkamisspetsialist (“Technický vedoucí odstřelů”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 12 aastat ja sisaldab vähemalt kaheksa-aastast 

põhiharidust ning vähemalt nelja-aastast kutsekeskharidust, mille lõpus tuleb sooritada 

“maturitní zkouška” eksam, 

ning millele järgneb: 

kaks aastat tööd lõhkajana (maa-alustes tingimustes) või üks aasta (maapealsetes tingimustes); 

sealhulgas kuus kuud tööd lõhkaja abina; 

100 tundi teoreetilist ja praktilist õpet, mis lõpeb eksamiga asjaomase piirkondliku 

kaevandusameti ees; 

kuuekuuline või pikem erialase töö kogemus peamiste lõhketööde kavandaja ja teostajana; 

32 tundi teoreetilist ja praktilist õpet, mis lõpeb eksamiga Tšehhi Kaevandusameti ees;”, 
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Itaalias: 

– ehitusgeomeeter (“geometra”), 

– maamõõtja (“perito agrario”), 

kelle koolitus hõlmab keskhariduse tasemel tehnilist koolitust kestusega vähemalt 13 aastat, 

sealhulgas kaheksa-aastast kohustuslikku põhikooli, millele järgneb viieaastane keskharidust 

andev õpe, millest 3 aastat moodustab kutsealane koolitus, mis lõpeb tehnikaalase 

bakalaureuse eksamiga ja mida täiendab: 

i) ehitusgeomeetridel vähemalt kaheaastane kutsepraktika asjaomases ettevõttes või 

viieaastane töökogemus; 

ii) maamõõtjatel vähemalt kaheaastane kutsepraktika,  

millele järgneb riigieksam. 

Lätis: 

– vedurijuhi abi (“vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs”), 

vähemalt 18aastane isik; kelle koolitus kestab kokku vähemalt 12 aastat, mis sisaldab 

vähemalt kaheksa-aastast põhiharidust ja vähemalt nelja-aastast kutseharidust; kutseharidus 

lõpeb töötaja erialaeksamiga; kutsetunnistuse annab pädev asutus viieks aastaks. 
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Madalmaades: 

– kohtutäitur (“gerechtsdeurwaarder”), 

– hambaproteeside valmistaja (“tandprotheticus”), 

koolitus hõlmab: 

i) kohtutäituri (“gerechtsdeurwaarder”) puhul koolitust ja kutseõpet kestusega 19 aastat, 

mis sisaldab kohustuslikku kaheksa-aastast põhikooli, millele järgneb kaheksa-aastane 

keskharidust andev õpe, millest neli aastat moodustab riigieksamiga lõppev 

tehnikaalane õpe. Koolitust täiendab kolmeaastane teoreetiline ja praktiline kutseõpe; 

ii) hambaproteeside valmistaja (“tandprotheticus”) puhul vähemalt 15-aastast täisajaga ja 

3-aastast osalise ajaga koolitust, mis sisaldab kaheksa-aastast põhiharidust, nelja-aastast 

üldkeskharidust andvat õpet ja kolmeaastast kutseõpet, sealhulgas hambatehniku 

teoreetilist ja praktilist koolitust, millele lisandub kolmeaastane osalise ajaga 

hambaproteeside valmistaja koolitus, mis lõpeb eksamiga. 
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Austrias: 

– metsnik (“Förster”), 

– tehniline konsultatsioon (“Technisches Büro”), 

– tööjõu rentimine (“Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe”), 

– tööhõiveagent (“Arbeitsvermittlung”), 

– investeeringute konsultant (“Vermögensberater”), 

– eradetektiiv (“Berufsdetektiv”), 

– turvatöötaja (“Bewachungsgewerbe”), 

– kinnisvaramaakler (“Immobilienmakler”), 

– kinnisvarahaldaja (“Immobilienverwalter”), 

– ehituse projektijuht (“Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer”), 

– inkassoteenus (“Inkassobüro/Inkassoinstitut”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 15 aastat ja sisaldab kaheksa-aastast kohustuslikku 

põhiharidust, millele järgneb vähemalt viieaastane tehnika- või ärialane keskharidust andev 

õpe, mis lõpeb tehnika- või ärialase küpsuseksamiga; koolitusele lisandub vähemalt 

kaheaastane koolitus töökohal, mis lõpeb kutseeksamiga. 
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– kindlustuskonsultant (“Berater in Versicherungsangelegenheiten”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 15 aastat, hõlmates vähemalt kuueaastast reguleeritud 

koolitust, mis on jaotatud kolmeaastaseks väljaõppeperioodiks ja kolmeaastaseks eksamiga 

lõppevaks kutsepraktika- ja koolitusperioodiks. 

– ehitusmeister (planeerimine ja tehniline kalkulatsioon) (“Planender Baumeister”), 

– puuseppmeister (planeerimine ja tehniline kalkulatsioon) (“Planender Zimmermeister”), 

kelle koolitus kestab kokku vähemalt 18 aastat, hõlmates vähemalt üheksa-aastast kutsealast 

koolitust, mis on jaotatud nelja-aastaseks tehnikaalase keskhariduse omandamise perioodiks 

ja viieaastaseks kutsepraktika- ja koolitusperioodiks ja mis lõpeb eksamiga. Eksam annab 

õiguse sellel kutsealal töötada ja praktikante välja õpetada, niivõrd kui see koolitus on seotud 

õigusega ehitiste projekteerimiseks, tehniliste kalkulatsioonide ja ehitusjärelevalve 

teostamiseks (Maria Theresia privileeg).  

– töönduse raamatupidaja (“Gewerblicher Buchhalter”) kooskõlas 1994. aasta 

Äriseadustikuga (Gewerbeordnung von 1994); 

– eraettevõtjast raamatupidaja (“Selbständiger Buchhalter”) kooskõlas 1999. aasta 

föderaalseadusega avalike audiitorite kohta (Bundesgesetz über die 

Wirtschaftstreuhandberufe von 1999). 
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Poolas: 

– põhitaseme sõidukikontrollikeskuses mootorsõiduki tehnoseisundit kontrolliv 

diagnostik (“diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów 

o podstawowym zakresie badań”), 

kelle koolitus hõlmab kaheksa-aastast põhiharidust ja viieaastast tehnilist kutsekeskharidust 

mootorsõidukite valdkonnas, kolme aasta pikkust töökogemust sõidukite teenindusjaamas või 

autoremonditöökojas, 51 tunni pikkust põhikursust sõiduki tehnoseisundi kontrollimisest ja 

erialaeksami sooritamist. 

– piirkondlikus sõidukikontrollikeskuses mootorsõiduki tehnoseisundit kontrolliv 

diagnostik (“diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej 

stacji kontroli pojazdów”), 

kelle koolitus hõlmab kaheksa-aastast põhiharidust ja viieaastast tehnilist kutsekeskharidust 

mootorsõidukite valdkonnas, nelja aasta pikkust töökogemust sõidukite teenindusjaamas või 

autoremonditöökojas, 51 tunni pikkust põhikursust sõidukite tehnoseisundi kontrollimisest ja 

erialaeksami sooritamist. 

– sõidukikontrollikeskuses mootorsõiduki tehnoseisundit kontrolliv diagnostik 

(“diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów ”), 
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kelle koolitus hõlmab: 

i) kaheksa-aastast põhiharidust ja viieaastast tehnilist kutsekeskharidust mootorsõidukite 

valdkonnas ning tõendatud nelja aasta pikkust praktikat sõidukite teenindusjaamas või 

autoremonditöökojas, või 

ii) kaheksa-aastast põhiharidust ja viieaastast tehnilist kutsekeskharidust muus valdkonnas 

kui mootorsõidukid ning tõendatud kaheksa aasta pikkust praktikat sõidukite 

teenindusjaamas või autoremonditöökojas, kokku 113 tunni pikkust täielikku koolitust 

koos põhi- ja erialase väljaõppega, mille iga etapp lõppeb eksamiga. 

Diagnostikute täieliku väljaõppe pikkus tundides ja erikoolituse üldine ulatus on määratud 

eraldi kindlaks infrastruktuuriministri 28. novembri 2002. aasta määrusega diagnostikuid 

käsitlevate üksikasjalike nõuete kohta (Dz.U. z 2002, nr 208, pos. 1769). 

– rongidispetšer (“dyżurny ruchu”), 

kelle koolitus hõlmab kaheksa-aastast põhiharidust ja nelja-aastast kutsekeskharidust 

spetsialiseerumisega raudteetranspordile, samuti 45 päeva pikkust kursust, mis valmistab ette 

rongidispetšeri tööks, ning kvalifikatsioonieksami sooritamist, või 

kelle koolitus hõlmab kaheksa-aastast põhiharidust ja viieaastast kutsekeskharidust 

spetsialiseerumisega raudteetranspordile, samuti 63 päeva pikkust kursust, mis valmistab ette 

rongidispetšeri tööks, ning kvalifikatsioonieksami sooritamist. 
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5. Ühendkuningriigi koolitused, mis on akrediteeritud kui riiklikku kutsekvalifikatsiooni 

(National Vocational Qualifications) või Šoti kutsekvalifikatsiooni (Scottish Vocational 

Qualifications) andev koolitus: 

Järgmiste kutsealade koolitus: 

– tunnustatud veterinaarmeditsiiniõde (listed veterinary nurse), 

– kaevanduse elektriinsener (mine electrical engineer), 

– kaevanduse mehaanikainsener (mine mechanical engineer), 

– hambaterapeut (dental therapist), 

– hambahügieeni töötaja (dental hygienist), 

– optik (dispensing optician), 

– kaevandusassistent (mine deputy), 

– pankrotihaldur (insolvency practitioner) 

– litsenseeritud kinnisvarajurist (licensed conveyancer), 

– kauba- ja reisilaevade esimene tüürimees – piiranguteta (first mate - freight/passenger 

ships – unrestricted), 

– kauba- ja reisilaevade teine tüürimees – piiranguteta (second mate - freight/passenger 

ships – unrestricted), 

– kauba- ja reisilaevade kolmas tüürimees – piiranguteta (third mate - freight/passenger 

ships unrestricted), 
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– kauba- ja reisilaevade tekiohvitser – piiranguteta (deck officer - freight/passenger ships 

– unrestricted), 

– kauba- ja reisilaevade insener-ohvitser – piiranguteta äritegevuspiirkond (engineer 

officer - freight/passenger ships - unlimited trading area), 

– sertifitseeritud tehnikaalaselt pädev jäätmemajanduse töötaja (certified technically 

competent person in waste management), 

millega antakse kvalifikatsioon, mis on akrediteeritud Ühendkuningriigi riikliku 

kutsekvalifikatsioonina (National Vocational Qualifications - NVQ) või mis on Šotimaal 

akrediteeritud Šoti kutsekvalifikatsioonina (Scottish Vocational Qualifications) ja mis vastab 

Ühendkuningriigi riikliku kutsekvalifikatsiooni raamistiku (National Framework of 

Vocational Qualifications) tasemetele 3 ja 4. 

Tasemed määratletakse järgmiselt: 

– 3. tase: pädevus erinevatel laia tegevusulatusega tööaladel, mida teostatakse erinevates 

olukordades, ja millest enamik on keerulised ja mitterutiinsed. Oluline on vastutusala ja 

autonoomia ning sageli nõutakse teiste inimeste kontrollimist või juhtimist. 

– 4. tase: pädevus erinevatel laia tegevusulatusega keerulistel, tehnilistel või ametialastel 

tööaladel, mida teostatakse erinevates olukordades ja olulise isikliku vastutuse ning 

autonoomia astmega. Vastutakse teiste inimeste töö eest ja sageli tegeletakse ressurside 

suunamisega. 

 

________________________ 
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III LISA 

 

Artikli 13 lõike 2 kolmandas taandes nimetatud reguleeritud haridus ja koolitus 

 

Ühendkuningriigis: 

Reguleeritud koolitus, millega antakse kvalifikatsioon, mis on akrediteeritud Ühendkuningriigi 

riikliku kutsekvalifikatsioonina (National Vocational Qualifications - NVQ) või mis on Šotimaal 

akrediteeritud Šoti kutsekvalifikatsioonina (Scottish Vocational Qualifications) ja mis vastab 

Ühendkuningriigi riikliku kutsekvalifikatsioonisüsteemi (National Framework of Vocational 

Qualifications) tasemetele 3 ja 4. 

Tasemed määratletakse järgmiselt: 

– 3. tase: pädevus erinevatel laia tegevusulatusega tööaladel, mida teostatakse erinevates 

olukordades ja millest enamik on keerulised ja mitteruniinsed. Oluline on vastutusala ja 

autonoomia ning sageli nõutakse teiste inimeste kontrollimist või juhtimist. 

– 4. tase: pädevus erinevatel laia tegevusulatusega keerulistel, tehnilistel või ametialastel 

tööaladel, mida teostatakse erinevates olukordades ja olulise isikliku vastutuse ning 

autonoomia astmega. Vastutatakse teiste inimeste töö eest ja sageli tegeletakse ressurside 

suunamisega. 
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Saksamaal: 

Järgmised reguleeritud koolitused: 

– koolitused, mis valmistavad ette töötamiseks järgmistel ametikohtadel: tehniline assistent 

(technische(r) Assistent(in)), äriassistent (kaufmännische(r) Assistent(in)), sotsiaalvaldkonna 

ametikohad (soziale Berufe) ja riikliku tunnistusega hingamis- ja kõnekunsti õpetaja (staatlich 

geprüfte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)), mille kestus on vähemalt 13 aastat, mis 

nõuavad keskhariduse edukat (mittlerer Bildungsabschluβ) omandamist ja sisaldavad: 

i) spetsialiseeritud õppeasutuses (Fachschule) vähemalt kolmeaastast1 eksamiga lõppevat 

kutsealast koolitust, mida täiendab vajaduse korral ühe- või kaheaastane eksamiga 

lõppev spetsiaalne kursus, või  

ii) spetsialiseeritud õppeasutuses (Fachschule) vähemalt kahe ja poole aastast eksamiga 

lõppevat koolitust, mida täiendab vähemalt kuuekuuline töökogemus või kutsepraktika 

heakskiidetud asutuses, või  

iii) spetsialiseeritud õppeasutuses (Fachschule) vähemalt kaheaastast eksamiga lõppevat 

koolitust, mida täiendab vähemalt üheaastane töökogemus või kutsepraktika 

heakskiidetud asutuses. 

                                                 
1  Minimaalset kestust võib lühendada kolme aastani, kui asjaomane isik omab vajalikku 

ettevalmistust ülikooli astumiseks (Abitur), s.t on läbinud 13-aastase eelneva õppe, või 
vajalikku ettevalmistust rakenduslikku kõrgkooli astumiseks (Fachhochschulreife), s.t on 
läbinud 12-aastase eelneva õppe. 
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– järgmiste kutsealade reguleeritud koolitus: riikliku tunnistusega tehnik (staatlich geprüfte(r) 

Techniker(in)), ärimajanduse ametikohad (Betriebswirt(in)), disainer (Gestalter(in)) ja 

perenõustaja (Familiepfleger(in)); koolitus kestab vähemalt 16 aastat, hõlmates vähemalt 

üheksa-aastast kohustuslikku põhiharidust või samaväärse õppe ja koolituse edukat läbimist ja 

vähemalt kolmeaastase õppe edukat läbimist kutseõppeasutuses (Berufsschule), mis sisaldab 

vähemalt kaheaastase töökogemuse kõrval vähemalt kaheaastast täisajaga või asjakohase 

kestusega osalise ajaga kutseõpet. 

– Reguleeritud koolitus ja reguleeritud ametialane väljaõpe, mille kestus on vähemalt 15 aastat 

ja mille eeltingimuseks on üldjuhul vähemalt üheksa-aastase kohustusliku põhiharidusõppe ja 

üldjuhul kolmeaastase kutseõppe edukas läbimine, sealhulgas üldjuhul vähemalt kaheaastane 

(enamikul juhtudel kolmeaastane) tööalane kogemus ja eksam ametialase koolituse raames. 

Eksamiks ettevalmistus hõlmab koolituskursust, mis sisaldab ka töökogemust (vähemalt 1000 

tunni ulatuses) või töös osalemist täisajaga (vähemalt ühe aasta jooksul). 

Saksamaa ametiasutused saadavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele käesoleva lisa 

reguleerimisalasse kuuluvate koolituste loetelu. 



 
13781/2/04 REV 2 AR/sk 4 
III LISA DG C I ET 

Madalmaades: 

– Reguleeritud koolitus, mille kogukestus on vähemalt 15 aastat ja mille eeltingimuseks on 

vähemalt kaheksa-aastane kohustuslik põhiharidus ja nelja-aastane kesktaseme 

üldkeskharidus (MAVO) või ettevalmistav kutseharidus (VBO) või kõrgtaseme 

üldkeskharidus, mille puhul nõutakse kolme- või nelja-aastase kesktaseme kutsealase 

koolituse (MBO) läbimist ja eksami sooritamist. 

– Reguleeritud koolitus, mille kogukestus on vähemalt 16 aastat ja mille eeltingimuseks on 

vähemalt kaheksa-aastane kohustuslik algharidus ja vähemalt nelja-aastane ettevalmistavat 

kutseharidust (VBO) või kõrgema astme üldkeskharidust andev õpe, mille puhul nõutakse 

vähemalt nelja-aastast kutsealast koolitust väljaõppesüsteemis, mis sisaldab vähemalt ühel 

päeval nädalas teoreetilist õpet kolledžis ja teistel päevadel praktilist väljaõpet praktilises 

koolituskeskuses või ettevõttes ja mis lõpeb teise või kolmanda taseme eksamiga. 

Madalmaade ametiasutused saadavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele käesoleva lisa 

reguleerimisalasse kuuluvate koolituste loetelu. 
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Austrias: 

– õpe kõrgemates kutseõppeasutustes (Berufsbildende Höhere Schulen) ja kõrgemates 

põllumajandus- ja metsandusõppeasutustes (Höhere Land- und Forstwirtschaftliche 

Lehranstalten), sealhulgas eri liiki õppeasutustes (einschliesslich der Sonderformen), mille 

ülesehitus ja tase on kindlaks määratud õigus- ja haldusnormidega. 

Nimetatud õppe kogukestus on vähemalt 13 aastat ja see sisaldab viieaastast kutseõpet, mis 

lõpeb eksamiga, mille sooritamine tõendab kutsealast pädevust. 

– väljaõpe meistrikoolides (Meisterschulen), meistriklassides (Meisterklassen), tööstuslikes 

meistrikoolides (Werkmeisterschulen) või ehitusoskustööliste koolides 

(Bauhandwerkerschulen), mille ülesehitus ja tase on kindlaks määratud õigus- ja 

haldusnormidega.. 
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Nimetatud õppe kogukestus on vähemalt 13 aastat ja see sisaldab üheksa-aastast 

kohustuslikku põhiharidust, millele järgneb kas kolmeaastane kutseõpe spetsialiseeritud 

kutseõppeasutuses (Fachschule) või vähemalt kolmeaastane väljaõpe ettevõttes ja sellega 

paralleelselt kutseõppeasutuses (Berufsschule), mis mõlemad lõpevad eksamiga ja mille 

täienduseks tuleb läbida vähemalt üheaastane koolitus meistrikoolis (Meisterschule), 

meistriklassis (Meisterklassen), tööstuslikus meistrikoolis (Werkmeisterschule) või 

ehitusoskustööliste koolis (Bauhandwerkerschule). Enamikul juhtudel kestab õpe kokku 

vähemalt 15 aastat ja sisaldab töökogemust, mis nimetatud õppeasutustes läbi viidavale 

koolitusele eelneb või on osaajaliste koolituste osaks (vähemalt 960 tundi). 

Austria ametiasutused saadavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele käesoleva lisa 

reguleerimisalasse kuuluvate koolituste loetelu. 

 

________________________ 
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IV LISA 

 

Artiklites 17, 18 ja 19 nimetatud töökogemuse  

kategooriatega seotud kutsealad 

Nimekiri I 

Põhigrupid, mis on hõlmatud direktiiviga 64/427/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 69/77/EMÜ 

ning direktiividega 68/366/EMÜ ja 82/489/EMÜ 

1 

Direktiiv 64/427/EMÜ 

(liberaliseerimist käsitlev direktiiv 64/429/EMÜ) 

NICE nomenklatuur (vastab ISIC põhigruppidele 23-40) 

 

Põhigrupp 23 Tekstiili tootmine 

232 Villase riide masinkudumine ja töötlemine 

233 Puuvillase riide masinkudumine ja töötlemine 

234 Siidriide masinkudumine ja töötlemine 

235 Linase ja kanepiriide masinkudumine ja töötlemine 

236 Muu tekstiilitööstus (džuut, kõvad kiud jne), nööri tootmine 

237 Silmkoeliste ja heegeldatud toodete tootmine 

238 Tekstiili viimistlus 

239 Muude tekstiiltoodete tootmine 
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Põhigrupp 24 Jalatsite, rõivaste ja vooditarvete tootmine 

241 Jalatsite masintootmine (välja arvatud kummi- või puujalatsid) 

242 Jalatsite käsitsitootmine ja parandamine 

243 Rõivatootmine (välja arvatud karusnahatooted) 

244 Madratsite ja vooditarvete tootmine 

245 Naha- ja karusnahatoodete tootmine 

Põhigrupp 25 Puit- ja korktoodete tootmine, välja arvatud mööbel 

251 Puidu saagimine ja selle töötlemine 

252 Puidust pooltoodete tootmine 

253 Puidust ehitusdetailide, kaasa arvatud põrandamaterjali seeriatootmine 

254 Puittaara tootmine 

255 Muude puittoodete tootmine, välja arvatud mööbel 

259 Õlg-, kork-, punumismaterjalist, vitstest ja rotangpalmist toodete ning 

harjade tootmine 

Põhigrupp 26 260 Puitmööbli tootmine 

Põhigrupp 27 Paberi ja pabertoodete tootmine 

271 Paberimassi, paberi- ja papitootmine 

272 Paberi ja papi töötlemine ning paberimassist toodete tootmine 

Põhigrupp 28 280 Trükindus, kirjastamine ja nendega seotud tööstusharud 
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Põhigrupp 29 Nahatööstus 

291 Naha parkimine ja töötlemine  

292 Nahktoodete tootmine 

ex põhigrupp 30 Kummi- ja plasttoodete, keemilistest kiududest toodete ja tärklisetoodete 

tootmine 

301 Kummi ja asbesti töötlemine 

302 Plastmaterjali töötlemine 

303 Keemiliste kiudude tootmine 

ex põhigrupp 31 Keemiatööstus 

311 Põhikemikaalide tootmine ja töötlemine 

312 Keemiatoodete tootmine eelkõige tööstuslikuks ja 

põllumajanduslikuks otstarbeks (kaasa arvatud ISIC nomenklatuuri 

gruppi 312 kuuluv taimsete või loomsete rasvade ja õlide tootmine 

tööstuslikuks kasutamiseks) 
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313 Keemiatoodete tootmine kodus ja kontoris kasutamiseks (välja 

arvatud ISIC ex gruppi 319 kuuluv meditsiini- ja farmaatsiatoodete 

tootmine) 

Põhigrupp 32 320 Naftatööstus 

Põhigrupp 33 Mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 

331 Ehituskeraamika tootmine 

332 Klaasi ja klaastoodete tootmine 

333 Keraamiliste, kaasa arvatud tulekindlate toodete tootmine 

334 Tsemendi-, lubja- ja kipsitootmine 

335 Betoonist, tsemendist ja kipsist konstruktsioonimaterjalide tootmine 

339 Kivitöötlus ja muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 

Põhigrupp 34 Mustmetallide ja värviliste metallide tootmine ja esmane töötlemine 

341 Raua- ja terasetööstus (ESTÜ asutamislepingu tähenduses, sealhulgas 

terasetehaste juurde kuuluvad koksitehased) 

342 Terastorude tootmine 

343 Traadi tõmbamine, külmtõmbamine, ribametalli külmvaltsimine, 

külmvormimine 

344 Värviliste metallide tootmine ja esmane töötlemine 

345 Mustmetallide ja värviliste metallide valutööstus 
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Põhigrupp 35 Metallitoodete tootmine, välja arvatud masinad ja transpordivahendid 

351 Sepistamine, kuumvormstantsimine ja kuumpressimine 

352 Teisene töötlemine ja pinnatöötlus 

353 Metallkonstruktsioonid 

354 Katelde ja tööstuslike mahutite tootmine 

355 Metallist tööriistade, seadmestike ja valmis metalltoodete tootmine 

(välja arvatud elektriseadmed) 

359 Masinaehituse abitegevusalad 

Põhigrupp 36 Masinate tootmine, välja arvatud elektriseadmed 

361 Põllutöömasinate ja traktorite tootmine 

362 Kontorimasinate tootmine 

363 Metallitöötlusseadmete ja tööpinkide tootmine ning nende ja muude 

mootoriga masinate seadmete ja detailide tootmine 

364 Tekstiilimasinate ja tarvikute tootmine, õmblusmasinate tootmine 

365 Masinate ja seadmete tootmine toiduaine- ja joogitööstuse ning 

keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude tarvis 

366 Kaevanduste, raua- ja terasetehaste ning ehitustööstuse seadmete ja 

rajatiste tootmine; mehaaniliste teisaldusseadmete tootmine 
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367 Jõuülekandeseadmete tootmine 

368 Muude tööstuslike erimasinate tootmine 

369 Muude mitteelektriliste masinate ja seadmete tootmine 

Põhigrupp 37 Elektrotehnika 

371 Elektrijuhtmete ja -kaabli tootmine 

372 Mootorite, generaatorite, trafode, jaotusseadmete ja muude 

elektrienergiaga varustamiseks mõeldud seadmete tootm 

373 Elektriseadmete tootmine otsestel kaubanduslikel eesmärkidel 

374 Telekommunikatsiooniseadmete, arvestite, muude mõõteseadmete ja 

elektromeditsiiniseadmete tootmine 

375 Elektronseadmete, raadiovastuvõtjate ja telerite ning heliseadmete 

tootmine 

376 Elektriliste kodumasinate tootmine 

377 Lampide ja valgustite ja tootmine 

378 Patareide ja akude tootmine 

379 Elektriseadmete parandus, montaaž ja paigaldamine 
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ex põhigrupp 38 Transpordivahendite tootmine 

383 Mootorsõidukite ja nende osade tootmine 

384 Mootorsõidukite, mootorrataste ja jalgrataste parandus 

385 Mootorrataste, jalgrataste ja nende osade tootmine 

389 Mujal liigitamata transpordivahendite tootmine 

Põhigrupp 39 Muud tootmisharud 

391 Mõõteriistade, täppis- ja kontrollinstrumentide tootmine 

392 Meditsiini- ja kirurgiainstrumentide ja -seadmete ning ortopeediliste 

abivahendite tootmine (välja arvatud ortopeedilised jalatsid) 

393 Fotograafia- ja optikaseadmete tootmine 

394 Kellade tootmine ja parandus 

395 Juveel- ja väärismetalltoodete tootmine 

396 Muusikariistade tootmine ja parandus 

397 Mängude, mänguasjade ja spordivarustuse tootmine 

399 Muud tootmisharud 

Põhigrupp 40 Ehitus 

400 Üldehitus; lammutustööd 

401 Elamute ja muude hoonete ehitus 

402 Tsiviilehitus; tee-ehitus, silla-, raudtee- jmt ehitus 

403 Paigaldustööd 

404 Viimistlus 
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Direktiiv 68/366/EMÜ 

(liberaliseerimist käsitlev direktiiv 68/365/EMÜ) 

NICE nomenklatuur 

Põhigrupp 20A 200 Loomsete ja taimsete rasvade ja õlide tootmine 

 20B Toiduainetööstus (välja arvatud joogitööstus) 

201 Tapmine, liha töötlemine ja säilitamine 

202 Piima ja piimatoodete tootmine 

203 Puu- ja köögivilja konserveerimine ja säilitamine 

204 Kala ja muude mereandide konserveerimine ja säilitamine 

205 Jahu ja tangainete tootmine 

206 Pagaritoodete, kaasa arvatud kuivikute ja küpsiste tootmine 

207 Suhkrutootmine 

208 Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine 

209 Muude toiduainete tootmine  
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Põhigrupp  21 Joogitööstus 

211 Etüülalkoholi tootmine kääritamise teel, pärmi ja kangete alkohoolsete 

jookide tootmine 

212 Veini ja muude linnasteta kääritatud jookide tootmine 

213 Õlle- ja linnasetootmine 

214 Karastusjookide ja gaseeritud vee tootmine 

 ex 30 Kummitoodete, plastmaterjalide, tehis- ja sünteeskiudude ja tärklisetoodete 

tootmine 

304 Tärklisetoodete tootmine 

 

3 

Direktiiv 82/489/EMÜ 

ISIC nomenklatuur 

 ex 855 Juuksuriteenused, välja arvatud kiropoodide ning iluravi- ja 

juuksurikoolide teenused 
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Nimekiri II 

Direktiivide 75/368/EMÜ, 75/369/EMÜ ja 82/470/EMÜ põhigrupid 

1 

Direktiiv 75/368/EMÜ (artikli 5 lõikes 1 loetletud tegevusalad) 

ISIC nomenklatuur 

ex 04 Kalapüük 

043 Kalapüük sisevetel 

ex 38 Transpordivahendite tootmine 

381 Laevaehitus ja -remont 

382 Raudteeseadmete tootmine 

386 Õhusõidukite (kaasa arvatud kosmosetehnika) tootmine 

ex 71 Transpordiga seotud tegevusalad ja muud tegevusalad kui transport, mis kuuluvad 

järgmiste gruppide alla: 

ex 711 Magamis- ja restoranvaguniteenused; raudteeveeremi hooldus remondidepoos; 

vagunite puhastus 

ex 712 Linna- ja linnalähiliinide ning kaugliinide reisijateveo veeremi hooldus 
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ex 713 Muu reisijate maismaaveo transpordivahendite (nagu näiteks autod, bussid ja 

taksod) hooldus 

ex 714 Maanteetranspordi abirajatiste (nagu näiteks teed, tunnelid ja sillad, 

kaubahoidlad, autoparklad ning bussi- ja trammidepood) käigushoidmine ja 

hooldus 

ex 716 Siseveetranspordiga seotud tegevusalad (nagu näiteks veeteede, sadamate ja 

muude siseveetranspordirajatiste käigushoidmine ja hooldus; puksiiri- ja 

lootsiteenused sadamates, poide paigaldamine, laevade lastimine ja lossimine 

ja muud samalaadsed tegevusalad nagu päästetööd, pukseerimine ja 

paadikuuride käigushoidmine) 

73 Side: postiteenused ja telekommunikatsioon  

ex 85 Isikuteenused  

854 Pesumajad ja pesumajateenused, keemiline puhastus ja värvimine  

ex 856 Fotostuudiod: portree- ja reklaamfoto, välja arvatud fotoreporterid 

ex 859 Mujal liigitamata isikuteenused (hoonete või üksnes eluruumide hooldus ja 

koristamine) 
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Direktiiv 75/369/EMÜ (Artikkel 6, kui tegevusala käsitatakse tööstusliku või käsitöönduslikuna) 

ISIC nomenklatuur 

Järgmine reisimisega seotud tegevus: 

a) kaupade ostmine ja müümine:  

 − millega tegelevad tänava- ja kandekauplejad (ex ISIC grupp 612) 

– kinnistel turgudel, mis ei ole püsirajatised, ja avaturgudel. 

b) selliste vastuvõetud üleminekumeetmetega hõlmatud tegevusalad, milles selgesõnaliselt 

välistatakse või ei mainita nendel tegevusaladel tegutsemist reisides. 

3 

Direktiiv 82/470/EMÜ (artikli 6 lõiked 1 ja 3) 

ISIC nomenklatuuri grupid 718 ja 720 

Tegevusalade hulka kuuluvad eelkõige: 

– igasuguse eesmärgiga reisiteenuste (transport, toitlustamine, majutus, ekskursioonid jne) 

korraldamine, müügiks pakkumine või müümine otse või vahendaja kaudu, üksikult või 

paketina (artikli 2 lõike B punkt a) 

– tegutsemine vahendajana eri transpordiliikide töövõtjate ja kauba lähetajate või vastuvõtjate 

vahel ning tegutsemine sellega seotud tegevusaladel: 
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aa) tööandja nimel transpordi töövõtjatega lepingute sõlmimine; 

bb) tööandjale kõige kasulikuma transpordiliigi, -ettevõtte ja marsruudi valimine; 

cc) transpordi tehniliste aspektide korraldamine (nt transportimiseks nõutav pakkimine); 

mitmesugused transpordiga seotud toimingud (nt jää varumine külmutusvagunite 

jaoks); 

dd) transpordiga seotud formaalsused (nagu saatekirjade koostamine); saadetiste kokku 

panemine ja jagamine; 

ee) transpordi eri etappide koordineerimine, korraldades transiiti, ümbersuunamist, 

ümberlaadimist ja muid toiminguid kaubajaamas; 

ff) kauba lähetajatele ja vastuvõtjatele lasti ja vedajate ning transpordivahendite tagamine: 

– transpordikulude hindamine ja aruannete kontrollimine; 

– teatavate ajutiste või alaliste meetmete võtmine reederi või 

meretranspordiettevõtte nimel (koos sadamavaldajatega, laevavarustajatega jne). 

[Artikli 2 lõike A punktides a, b ja d loetletud tegevusalad]. 
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Nimekiri III 

Direktiivid 64/222/EMÜ, 68/364/EMÜ, 68/368/EMÜ, 75/368/EMÜ, 75/369/EMÜ,  

70/523/EMÜ ja 82/470/EMÜ 

1 

Direktiiv 64/222/EMÜ 

(liberaliseerimist käsitlevad direktiivid 64/223/EMÜ ja 64/224/EMÜ) 

1. Tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana hulgimüügi valdkonnas, v.a meditsiini- ja 

farmaatsiatoodete, toksiliste toodete ja patogeenide ning kivisöe hulgimüük (ex grupp 611). 

2. Kutseline tegutsemine vahendajana, kellele üks või mitu isikut on andnud volitused ja juhised 

läbirääkimiste pidamiseks või äritehingute sõlmimiseks nende isikute nimel. 

3. Kutseline tegutsemine vahendajana, kellel alaliselt selline kohustus puudub, kuid kes viib 

kokku inimesi, kes soovivad omavahel otselepinguid sõlmida, või kes korraldab nendevahelisi 

äritehinguid või abistab neid äritehingute sõlmimisel. 

4. Kutseline tegutsemine vahendajana, kes sõlmib äritehinguid enda nimel teise isiku eest. 

5. Kutseline tegutsemine vahendajana, kes korraldab teise isiku eest hulgimüüki enampakkumise 

teel. 

6. Kutseline tegutsemine vahendajana, kes kogub tellimusi väljaspool äriruume (lävemüük). 

7. Vahendajana kutseliste teenuste osutamine ühe või mitme kaubandus-, tööstus- või 

käsitööndusettevõtte teenistuses olles. 
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Direktiiv 68/364/EMÜ 

(liberaliseerimist käsitlev direktiiv 68/363/EMÜ) 

ex ISIC grupp 612: Jaemüük 

Välistatud tegevusalad: 

012 Põllutöömasinate rendileandmine 

640 Kinnisvara, kinnisvara rendileandmine 

713 Sõiduautode, sõidukite ja hobuste rendileandmine 

718 Raudteevagunite rendileandmine 

839 Masinate rendileandmine äriühingutele  

841 Kinopiletite broneerimine ja filmide laenutamine 

842 Teatripiletite broneerimine ja teatrivarustuse laenutamine 

843 Paatide, jalgrataste ja õnne- või osavusmängude mänguautomaatide 

rendileandmine 

853 Möbleeritud tubade rendileandmine 

854 Majapidamispesu laenutamine 

859 Rõivaste laenutamine 
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3 

Direktiiv 68/368/EEC 

(liberaliseerimist käsitlev direktiiv 68/367/EMÜ) 

ISIC nomenklatuur 

ISIC ex põhigrupp 85 

1. Restoranid, kohvikud, baarid ning muud söögi- ja joogikohad (ISIC grupp 852). 

2. Hotellid, külalistemajad, kämpingud ja muud majutuskohad (ISIC grupp 853). 

4 

Direktiiv 75/368/EMÜ (artikkel 7) 

Kõik direktiivi 75/368/EMÜ lisas loetletud tegevusalad, välja arvatud selle direktiivi artikli 5 

punktis 1 nimetatud tegevusalad (käesoleva lisa nimekiri II, punkt 1). 

ISIC nomenklatuur 

ex 62 Pangad ja muud finantsasutused 

ex 620 Patendi- ja litsentsiettevõtted 

ex 71 Transport 

ex 713 Reisijate maanteevedu, välja arvatud reisijatevedu mootorsõidukitega 

ex 719 Vedelate süsivesinike ja muude vedelate keemiatoodete transportimine 

torujuhtme kaudu 
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ex 82 Sotsiaal- ja kultuuriteenused 

827 Raamatukogud, muuseumid, botaanika- ja loomaaiad 

ex 84 Puhketeenused 

843 Mujal liigitamata puhketeenused: 

– sport (spordiväljakud, spordivõistluste korraldamine jne), välja arvatud 

spordiinstruktorite tegevus 

– mängud (võidusõiduhobuste tallid, mänguväljakud, võidusõidurajad jne) 

– muud puhketeenused (tsirkused, lõbustuspargid ja muu meelelahutus) 

ex 85 Isikuteenused 

ex 851 Koduteenused 

ex 855 Ilusalongid ja maniküürijate teenused, välja arvatud kiropoodide ning iluravi- 

ja juuksurikoolide teenused 
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ex 859 Mujal liigitamata isikuteenused (välja arvatud spordi- ja ravimassöörid ning 

mägigiidid) jagatuna järgmistesse rühmadesse: 

– desinfitseerimine ja kahjuritõrje 

– rõivaste ja hoiuruumide laenutamine 

– tutvumisteenistus ja samalaadsed teenused 

– astroloogia, ennustamine ja samalaadsed teenused 

– sanitaarteenused ja nendega seotud tegevus 

– matuseteenused ja kalmistute hooldus 

– kullerid ja tõlk-giidid 

 

5 

Direktiiv 75/369/EMÜ (artikkel 5) 

 

Järgmine reisimisega seotud tegevus: 

a) kaupade ostmine ja müümine: 

– millega tegelevad tänava- ja kandekauplejad (ex ISIC grupp 612); 

– kinnistel turgudel, mis ei ole püsirajatised, ja avaturgudel; 

b) selliste vastuvõetud üleminekumeetmetega hõlmatud tegevusalad, milles selgesõnaliselt 

välistatakse või ei mainita nendel tegevusaladel tegutsemist reisides. 
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6 

Direktiiv 70/523/EMÜ 

 

Tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana kivisöe hulgimüügi valdkonnas ja vahendajana 

kivisöekaubanduses (ex grupp 6112, ISIC nomenklatuur) 

 

7 

Direktiiv 82/470/EMÜ (artikli 6 lõige 2) 

 

[Artikli 2 lõike A punktides c ja e, lõike B punktis b ning lõigetes C ja D loetletud tegevusalad] 

Tegevusalade hulka kuuluvad eelkõige: 

– raudteevagunite rendileandmine reisijate- või kaubaveoks; 

– tegutsemine vahendajana laevade müümisel, ostmisel või rentimisel; 

– emigrantide transpordi korraldamine, sellega seoses läbirääkimiste pidamine ja lepingute 

sõlmimine; 

– ladudes, mööbliladudes, külmhoidlates, silohoidlates jne kas tollikontrolli all või mitte 

ladustatud esemete või kaupade vastuvõtmine ladustaja nimel; 

– ladustatud eseme või kaupade kohta ladustajale kättesaamistõendi andmine; 

– müüki ootavate või turule viidavate või turult toodavatele loomadele tarandike, söödajahu ja 

müügimärgistuse tagamine; 

– mootorsõidukite ülevaatuse või tehnilise kontrolli teostamine; 

– kaupade mõõtmine, kaalumine ja kalibreerimine. 

 

________________________ 

 



 
13781/2/04 REV 2 AR/sk 1 
V LISA DG C I ET 

V LISA 

 

Tunnustamine koolituse miinimumnõuete kooskõlastamise alusel 

V.1 lisa: Arst 
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5.1.1. Üldarsti kvalifikatsiooni tõendav dokument 

Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav tunnistus Võrdluskuupäev  
België / 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van arts / Diplôme de docteur en 
médecine 

– Les universités / De universiteiten  
– Le Jury compétent d'enseignement de la 

Communauté française / De bevoegde 
Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap  

 20. detsember 1976 

Česká 
republika 

Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu všeobecné lékařství (doktor 
medicíny, MUDr.) 

Lékářská fakulta univerzity v České republice – Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce 1. mai 2004 

Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig 
embedseksamen 

Medicinsk universitetsfakultet – Autorisation som læge, udstedt af 
Sundhedsstyrelsen og 

– Tilladelse til selvstændigt virke som læge 
(dokumentation for gennemført praktisk 
uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen 

20. detsember 1976 

Deutschland – Zeugnis über die Ärztliche Prüfung  
– Zeugnis über die Ärztliche 

Staatsprüfung und Zeugnis über die 
Vorbereitungszeit als 
Medizinalassistent, soweit diese nach 
den deutschen Rechtsvorschriften noch 
für den Abschluss der ärztlichen 
Ausbildung vorgesehen war 

Zuständige Behörden Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als 
Arzt im Praktikum 

20. detsember 1976 

Eesti Diplom arstiteaduse  
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  1. mai 2004 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav tunnistus Võrdluskuupäev  
Ελλάς Πτυχίo Iατρικής  – Iατρική Σχoλή Παvεπιστηµίoυ,  

– Σχoλή Επιστηµώv Υγείας, Τµήµα 
Iατρικής Παvεπιστηµίoυ 

 1. jaanuar 1981 

España Título de Licenciado en Medicina y Cirugía – Ministerio de Educación y Cultura  
– El rector de una Universidad 

 1. jaanuar 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur en médecine Universités  20. detsember 1976 
Ireland 

 
Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20. detsember 1976 

Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina 
e chirurgia 

20. detsember 1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συµβούλιο  1. mai 2004 
Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola  1. mai 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą gydytojo kvalifikaciją 
Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą 

medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją 
1. mai 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine, 
chirurgie et accouchements,  

Jury d’examen d’Etat Certificat de stage 20. detsember 1976 

Magyar-
ország 

Általános orvos oklevél 
doctor medicinae univer- 
sae, abbrev.: dr. med. univ.) 

Egyetem  1. mai 2004 

Malta Lawrja ta' Tabib tal-Medi- 
ċina u l-Kirurġija 

Universita` ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
maħruġ mill-Kunsill Mediku 

1. mai 2004 

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
artsexamen 

Faculteit Geneeskunde  20. detsember 1976 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav tunnistus Võrdluskuupäev  
1. Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades Doktor der gesamten 
Heilkunde (bzw. Doctor medicinae 
universae, Dr.med.univ.) 

1. Medizinische Fakultät einer Universität 
 

Österreich 

2. Diplom über die spezifische Ausbildung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. 
Facharztdiplom 

2. Österreichische Ärztekammer 

 1. jaanuar 1994 

Polska Dyplom ukończenia stu- 
diów wyższych na kie- 
runku lekarskim z tytu- 
łem “lekarza” 

1. Akademia Medyczna  
2. Uniwersytet Medyczny 
3. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Lekarski Egzamin Pań- 
stwowy 

1. mai 2004 

Portugal Carta de Curso de licenciatura em medicina Universidades Diploma comprovativo da conclusão do internato 
geral emitido pelo Ministério da Saúde 

1. jaanuar 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov “doktor medicine / doktorica 
medicine” 

Univerza  1. mai 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu “doktor medicíny” 
(“MUDr.”) 

Vysoká škola  1. mai 2004 

Suomi/ 
Finland 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Medicine licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Kuopion yliopisto 
– Oulun yliopisto 
– Tampereen yliopisto 
– Turun yliopisto 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksesta / Examenbevis om 
tilläggsutbildning för läkare inom primärvården 

1. jaanuar 1994 

Sverige 
 

Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av 
Socialstyrelsen 

1. jaanuar 1994 

United 
Kingdom 

Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20. detsember 1976 
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5.1.2. Eriarsti kvalifikatsiooni tõendav dokument 

Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Võrdluskuupäev  
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-
specialist / Titre professionnel particulier de 
médecin spécialiste 

Minister bevoegd voor Volksgezondheid / Ministre de la Santé publique 
 

20. detsember 1976 

Česká 
republika 

Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 1. mai 2004 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 
speciallæge 

Sundhedsstyrelsen 20. detsember 1976 

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20. detsember 1976 
Eesti Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool 1. mai 2004 

1. Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 
2. Νoµαρχία 

1. jaanuar 1981 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1. jaanuar 1986 
1. Certificat d’études spéciales de médecine 1. Universités 
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 2. Conseil de l’Ordre des médecins 
3. Certificat d’études spéciales de médecine 3. Universités 

France 

4. Diplôme d’études spécialisées ou 
spécialisation complémentaire qualifiante de 
médecine 

4. Universités 

20. detsember 1976 

Ireland 
 

Certificate of Specialist doctor Competent authority 20. detsember 1976 

Italia Diploma di medico specialista Università 20. detsember 1976 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συµβούλιο 1. mai 2004 
Latvija “Sertifikāts”–kompetentu 

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 
persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu 
specialitātē 

Latvijas Ārstu biedrība  
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība 
 

1. mai 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą gydytojo specialisto profesinę 
kvalifikaciją 

Universitetas 1. mai 2004 

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20. detsember 1976 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Võrdluskuupäev  
Magyar-
ország 

Szakorvosi bizonyítvány 
 

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete 1. mai 2004 

Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1. mai 2004 

Nederland 
 

Bewijs van inschrijving in een 
Specialistenregister 

– Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

– Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

20. detsember 1976 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1. jaanuar 1994 
Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1. mai 2004 

1. Grau de assistente 1. Ministério da Saúde Portugal 
2. Titulo de especialista 2. Ordem dos Médicos 

1. jaanuar 1986 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje 

2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1. mai 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita 1. mai 2004 

1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 
2. Kuopion yliopisto 
3. Oulun yliopisto 
4. Tampereen yliopisto 

Suomi/ 
Finland 

Erikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen 

5. Turun yliopisto 

1. jaanuar 1994 

Sverige 
 

Bevis om specialkompetens som läkare, 
utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1. jaanuar 1994 

United 
Kingdom 

Certificate of Completion of specialist 
training 

Competent authority 20. detsember 1976 
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5.1.3. Eriarstikursuste nimed 
 

 Anestesioloogia 
Kursuse miinimumkestus: 3 aastat 

Üldkirurgia  
Kursuse miinimumkestus: 5 aastat 

Riik Eriala nimetus Eriala nimetus 
Belgique/België/ 
Belgien 

Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie Chirurgie / Heelkunde 

Česká republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie 
Danmark Anæstesiologi Kirurgi eller kirurgiske sygdomme 
Deutschland Anästhesiologie Chirurgie 
Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia 
Ελλάς Αvαισθησιoλoγία Χειρoυργική 
España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo 
France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Chirurgie générale 
Ireland Anaesthesia General surgery 
Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale 
Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική 
Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija 
Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija 
Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 
Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet 
Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali 
Nederland Anesthesiologie Heelkunde 
Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie 
Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna 
Portugal Anestesiologia Cirurgia geral 
Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in 

perioperativna intenzivna medicina 
Splošna kirurgija 

Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia 
Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi och 

intensivvård 
Yleiskirurgia / Allmän kirurgi 

Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi 
United Kingdom Anaesthetics General surgery 
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Neurokirurgia  

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat 
Sünnitusabi ja günekoloogia 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat 
Riik Eriala nimetus Eriala nimetus 

Belgique/België/ 
Belgien  

Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie en verloskunde 

Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví 
Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og 

fødselshjælp 
Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia 
Ελλάς Νευρoχειρoυργική  Μαιευτική-Γυvαικoλoγία 
España Neurocirugía Obstetricia y ginecología 
France Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia
Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική – Γυναικολογία 
Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība 
Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija 
Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat 
Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija 
Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie 
Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia 
Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia 
Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo 
Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo 
Suomi/Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och 

förlossningar 
Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi 
United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
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Sisehaigused 

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat  

Oftalmoloogia 
Kursuse miinimumkestus: 3 aastat  

Riik Eriala nimetus Eriala nimetus 
Belgique/België/ 
Belgien 

Médecine interne / Inwendige geneeskunde Ophtalmologie / Oftalmologie 

Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie 
Danmark Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme 
Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde 
Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia 
Ελλάς Παθoλoγία Οφθαλµoλoγία 
España Medicina interna Oftalmología 
France Médecine interne Ophtalmologie 
Ireland General medicine Ophthalmic surgery 
Italia Medicina interna Oftalmologia 
Κύπρος Παθoλoγία Οφθαλµολογία 
Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija 
Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija 
Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie 
Magyarország Belgyógyászat Szemészet 
Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija 
Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde 
Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie 
Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka 
Portugal Medicina interna Oftalmologia 
Slovenija Interna medicina Oftalmologija 
Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia 
Suomi/Finland Sisätaudit / Inre medicin Silmätaudit / Ögonsjukdomar 
Sverige Internmedicine Ögonsjukdomar (oftalmologi) 
United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology 
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Otorinolarüngoloogia 

Kursuse miinimumkestus: 3 aastat  
Pediaatria 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Riik Eriala nimetus Eriala nimetus 

Belgique/België/ 
Belgien 

Oto-rhino-laryngologie / Otorhinolaryngologie Pédiatrie / Pediatrie 

Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství 
Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-

halssygdomme 
Pædiatri eller sygdomme hos børn 

Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinderheilkunde 
Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria 
Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία Παιδιατρική 
España Otorrinolaringología Pediatria y sus áreas especificas 
France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Ireland Otolaryngology Paediatrics 
Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria 
Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 
Latvija Otolaringoloģija Pediatrija 
Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos 
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat 
Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija 
Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde 
Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Kinder – und Jugendheilkunde 
Polska Otorynolaryngologia Pediatria 
Portugal Otorrinolaringologia Pediatria 
Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija 
Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria 
Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- och 

halssjukdomar 
Lastentaudit / Barnsjukdomar 

Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-
laryngologi) 

Barn- och ungdomsmedicin 

United Kingdom Otolaryngology Paediatrics 
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Pulmonoloogia 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Uroloogia 

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat  
Riik Eriala nimetus Eriala nimetus 

Belgique/België/ 
Belgien 

Pneumologie Urologie 

Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie 
Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme 
Deutschland Pneumologie Urologie 
Eesti Pulmonoloogia Uroloogia 
Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πvευµovoλoγία  Ουρoλoγία 
España Neumologia Urología 
France Pneumologie Urologie 
Ireland Respiratory medicine Urology 
Italia Malattie dell’apparato respiratorio Urologia 
Κύπρος Πνευµονολογία – Φυµατιολογία Ουρολογία 
Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija 
Lietuva Pulmonologija Urologija 
Luxembourg Pneumologie Urologie 
Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia 
Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija 
Nederland Longziekten en tuberculose Urologie 
Österreich Lungenkrankheiten Urologie 
Polska Choroby płuc Urologia 
Portugal Pneumologia Urologia 
Slovenija Pnevmologija Urologija 
Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia 
Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia / 

Lungsjukdomar och allergologi 
Urologia / Urologi 

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi 
United Kingdom Respiratory medicine Urology 
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Ortopeedia 

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat  
Patoloogia 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Riik Eriala nimetus Eriala nimetus 

Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie orthopédique / Orthopedische 
heelkunde  

Anatomie pathologique / Pathologische anatomie 

Česká republika Ortopedie Patologická anatomie 
Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser 
Deutschland Orthopädie Pathologie 
Eesti Ortopeedia Patoloogia 
Ελλάς Ορθoπεδική Παθoλoγική Αvατoµική 
España Traumatología y cirugía ortopédica Anatomía patológica 
France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques 
Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology 
Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica 
Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατοµία – Ιστολογία 
Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija 
Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija 
Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique 
Magyarország Ortopédia Patológia 
Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija 
Nederland Orthopedie Pathologie 
Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie 
Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia 
Portugal Ortopedia Anatomia patologica 
Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija 
Slovensko Ortopédia Patologická anatómia 
Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och 

traumatologi  
Patologia / Patologi 

Sverige Ortopedi Klinisk patologi 
United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 
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Neuroloogia 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Psühhiaatria 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Riik Eriala nimetus  Eriala nimetus  

Belgique/België/ 
Belgien 

Neurologie Psychiatrie 

Česká republika Neurologie Psychiatrie 
Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme Psykiatri 
Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie 
Eesti Neuroloogia Psühhiaatria 
Ελλάς Νευρoλoγία Ψυχιατρική 
España Neurología Psiquiatría 
France Neurologie Psychiatrie 
Ireland Neurology Psychiatry 
Italia Neurologia Psichiatria 
Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική 
Latvija Neiroloģija Psihiatrija 
Lietuva Neurologija Psichiatrija 
Luxembourg Neurologie Psychiatrie 
Magyarország Neurológia Pszichiátria 
Malta Newroloġija Psikjatrija 
Nederland Neurologie Psychiatrie 
Österreich Neurologie Psychiatrie 
Polska Neurologia Psychiatria 
Portugal Neurologia Psiquiatria 
Slovenija Nevrologija Psihiatrija 
Slovensko Neurológia Psychiatria 
Suomi/Finland Neurologia / Neurologi Psykiatria / Psykiatri 
Sverige Neurologi Psykiatri 
United Kingdom Neurology General psychiatry 
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Radioloogia 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat 
Onkoloogia 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Riik Eriala nimetus Eriala nimetus 

Belgique/België/ 
Belgien 

Radiodiagnostic / Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie 

Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie  
Danmark Diagnostik radiologi eller 

røntgenundersøgelse  
Onkologi 

Deutschland Diagnostische Radiologie  Strahlentherapie 
Eesti Radioloogia Onkoloogia 
Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική Ακτιvoθεραπευτική – Ογκολογία  
España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica 
France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie radiothérapique 
Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology 
Italia Radiodiagnostica Radioterapia 
Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική 
Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija 
Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija 
Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie 
Magyarország Radiológia Sugárterápia 
Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija 
Nederland Radiologie Radiotherapie 
Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie – Radioonkologie 
Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna 
Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia 
Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija 
Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia 
Suomi/Finland Radiologia / Radiologi Syöpätaudit / Cancersjukdomar 
Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi) 
United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology 
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Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia 
Kursuse miinimumkestus: 5 aastat 

Laborimeditsiin 
Kursuse miinimumkestus: 4 aastat 

Riik Eriala nimetus  Eriala nimetus 
Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / 
Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde 

Biologie clinique / Klinische biologie 

Česká republika Plastická chirurgie  
Danmark Plastikkirurgi  
Deutschland Plastische Chirurgie  
Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin 
Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική  
España Cirugía plástica y reparadora Análisis clínicos 
France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale 
Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery  
Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica 
Κύπρος Πλαστική Χειρουργική  
Latvija Plastiskā ķirurģija  
Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina 
Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique 
Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika 
Malta Kirurġija Plastika  
Nederland Plastische chirurgie  
Österreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie 
Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna 
Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva Patologia clínica 
Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija  
Slovensko Plastická chirurgia  
Suomi/Finland Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi  
Sverige Plastikkirurgi  
United Kingdom Plastic surgery  
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Mikrobioloogia-bakterioloogia  

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Biokeemia 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Riik Eriala nimetus Eriala nimetus 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie 
Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi 
Deutschland Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie  
Eesti   
Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία 

2. Μικρoβιoλoγία 
 

España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica 
France   
Ireland Microbiology Chemical pathology 
Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica 
Κύπρος Μικροβιολογία  
Latvija Mikrobioloģija  
Lietuva   
Luxembourg Microbiologie Chimie biologique 
Magyarország Orvosi mikrobiológia  
Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika 
Nederland Medische microbiologie Klinische chemie 
Österreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik 
Polska Mikrobiologia lekarska  
Portugal   
Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija 
Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia 
Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia / Klinisk 

mikrobiologi 
Kliininen kemia / Klinisk kemi 

Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi 
United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology 
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Immunoloogia 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Torakaalkirurgia 

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat  
Riik Eriala nimetus Eriala nimetus 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax* 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie 
Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme 
Deutschland  Herzchirurgie 
Eesti  Torakaalkirurgia 
Ελλάς  Χειρουργική Θώρακος 
España Immunología Cirugía torácica 
France  Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery 
Italia  Chirurgia toracica; Cardiochirurgia 
Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος 
Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija 
Lietuva  Krūtinės chirurgija 
Luxembourg  Chirurgie thoracique 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet 
Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika 
Nederland  Cardio-thoracale chirurgie 
Österreich Immunologie  
Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej 
Portugal  Cirurgia cardiotorácica 
Slovenija  Torakalna kirurgija 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia 
Suomi/Finland  Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi 
Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi 
United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery 
 
Kehtetuks tunnistamise kuupäev vastavalt artikli 27 lõikele 5: * 1. jaanuar 1983 
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Lastekirurgia 

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat 
Kardiovaskulaarkirurgia 

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat 
Riik Eriala nimetus  Eriala nimetus 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde* 

Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie 
Danmark  Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme 
Deutschland Kinderchirurgie  
Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia 
Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv  Αγγειoχειρoυργική 
España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular 
France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire 
Ireland Paediatric surgery  
Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare 
Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων 
Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija 
Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire 
Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet 
Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari 
Nederland   
Österreich Kinderchirurgie  
Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa 
Portugal Cirurgia pediátrica Cirurgia vascular 
Slovenija  Kardiovaskularna kirurgija 
Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia 
Suomi/Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi 
Sverige Barn- och ungdomskirurgi  
United Kingdom Paediatric surgery  
 
Kehtetuks tunnistamise kuupäev vastavalt artikli 27 lõikele 5: * 1. jaanuar 1983 
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Kardioloogia 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Gastroenteroloogia 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Riik Eriala nimetus  Eriala nimetus 

Belgique/België/ 
Belgien 

Cardiologie Gastro-entérologie / Gastroenterologie 

Česká republika Kardiologie Gastroenterologie 
Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske 

mavetarmsygdomme 
Deutschland Kardiologie  
Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia 
Ελλάς Καρδιoλoγία Γαστρεvτερoλoγία 
España Cardiología Aparato digestivo 
France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-entérologie et hépatologie 
Ireland Cardiology Gastro-enterology 
Italia Cardiologia Gastroenterologia 
Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 
Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija 
Lietuva Kardiologija Gastroenterologija 
Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie 
Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia 
Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija 
Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten 
Österreich   
Polska Kardiologia Gastrenterologia 
Portugal Cardiologia Gastrenterologia 
Slovenija  Gastroenterologija 
Slovensko Kardiológia Gastroenterológia 
Suomi/Finland Kardiologia / Kardiologi Gastroenterologia / Gastroenterologi 
Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 
United Kingdom Cardiology Gastro-enterology 
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Reumatoloogia 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Hematoloogia 

Kursuse miinimumkestus: 3 aastat  
Riik Eriala nimetus  Eriala nimetus 

Belgique/België/ 
Belgien 

Rhumathologie / reumatologie  

Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství 
Danmark Reumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme 
Deutschland   
Eesti Reumatoloogia Hematoloogia 
Ελλάς Ρευµατoλoγία Αιµατoλoγία 
España Reumatología Hematología y hemoterapia 
France Rhumatologie  
Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) 
Italia Reumatologia Ematologia 
Κύπρος Ρευµατολογία Αιµατολογία 
Latvija Reimatoloģija Hematoloģija 
Lietuva Reumatologija Hematologija 
Luxembourg Rhumatologie Hématologie 
Magyarország Reumatológia Haematológia 
Malta Rewmatoloġija  Ematoloġija 
Nederland Reumatologie  
Österreich   
Polska Reumatologia Hematologia 
Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia 
Slovenija   
Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia 
Suomi/Finland Reumatologia / Reumatologi Kliininen hematologia / Klinisk hematologi 
Sverige Reumatologi Hematologi 
United Kingdom Rheumatology Haematology 
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