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Endokrinoloogia 

Kursuse miinimumkestus: 3 aastat  
Taastusravi ja füsiaatria 

Kursuse miinimumkestus: 3 aastat  
Riik Eriala nimetus Eriala nimetus  

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine physique et réadaptation / Fysische 
geneeskunde en revalidatie 

Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske 

hormonsygdomme 
 

Deutschland  Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 
Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση 
España Endocrinología y nutrición Rehabilitación 
France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles 
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione 
Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 
Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme 

et de la nutrition 
Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország Endokrinológia Fizioterápia 
Malta Endokrinoloġija u Dijabete  
Nederland  Revalidatiegeneeskunde 
Österreich  Physikalische Medizin 
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 
Portugal Endocrinologia  Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação 
Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 
Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
Suomi/Finland Endokrinologia / Endokrinologi Fysiatria / Fysiatri 
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin 
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  
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Neuropsühhiaatria 

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat  
Dermatoveneroloogia 

Kursuse miinimumkestus: 3 aastat  
Riik Eriala nimetus Eriala nimetus 

Belgique/België/ 
Belgien 

Neuropsychiatrie* Dermato-vénéréologie / Dermato-venerologie 

Česká republika  Dermatovenerologie 
Danmark  Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme 
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und 

Psychiatrie) 
Haut – und Geschlechtskrankheiten 

Eesti  Dermatoveneroloogia 
Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική ∆ερµατoλoγία – Αφρoδισιoλoγία 
España  Dermatología médico-quirúrgica y venereología 
France Neuropsychiatrie** Dermatologie et vénéréologie 
Ireland   
Italia Neuropsichiatria Dermatologia e venerologia 
Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία 
Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 
Lietuva  Dermatovenerologija 
Luxembourg Neuropsychiatrie*** Dermato-vénéréologie 
Magyarország  Bőrgyógyászat 
Malta  Dermato-venerejoloġija 
Nederland Zenuw - en zielsziekten**** Dermatologie en venerologie 
Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Polska  Dermatologia i wenerologia 
Portugal  Dermatovenereologia 
Slovenija  Dermatovenerologija 
Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 
Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi 
Sverige  Hud- och könssjukdomar 
United Kingdom   
 
Kehtetuks tunnistamise kuupäevad vastavalt artikli 27 lõikele 5: 
* 1. august 1987, välja arvatud isikud, kes alustasid õpinguid enne nimetatud kuupäeva 
** 31. detsember1971; 
*** Pärast 5. märtsi 1982 alustatud õpingute läbimise kohta ei väljastata enam tunnistust  
**** 9. juuli 1984 
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Radioloogia 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Lastepsühhiaatria 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Riik Eriala nimetus  Eriala nimetus 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 
Danmark  Børne- og ungdomspsykiatri 
Deutschland Radiologie Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie  
Eesti   
Ελλάς Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική 
España Electroradiología  
France Electro-radiologie* Pédo-psychiatrie 
Ireland Radiology Child and adolescent psychiatry 
Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile 
Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 
Latvija  Bērnu psihiatrija 
Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 
Luxembourg Électroradiologie** Psychiatrie infantile 
Magyarország Radiológia Gyermek-és ifjúságpszichiátria 
Malta   
Nederland Radiologie***  
Österreich Radiologie  
Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 
Portugal Radiologia Pedopsiquiatria 
Slovenija  Otroška in mladostniška psihiatrija 
Slovensko  Detská psychiatria 
Suomi/Finland  Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri 
Sverige  Barn- och ungdomspsykiatri 
United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 
 
Kehtetuks tunnistamise kuupäevad vastavalt artikli 27 lõikele 5:  
*  3. detsember 1971 
**  Pärast 5. märtsi 1982 alustatud õpingute kohta ei väljastata enam tunnistust 
***  8. juuli 1984 
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Geriaatria 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Nefroloogia 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat 
Riik Eriala nimetus Eriala nimetus 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Geriatrie Nefrologie 
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme 
Deutschland   
Eesti  Nefroloogia 
Ελλάς  Νεφρoλoγία 
España Geriatría Nefrología 
France  Néphrologie 
Ireland Geriatric medicine Nephrology 
Italia Geriatria Nefrologia 
Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 
Latvija  Nefroloģija 
Lietuva Geriatrija Nefrologija 
Luxembourg  Néphrologie 
Magyarország Geriátria Nefrológia 
Malta Ġerjatrija Nefroloġija 
Nederland Klinische geriatrie  
Österreich   
Polska Geriatria Nefrologia 
Portugal  Nefrologia 
Slovenija  Nefrologija 
Slovensko Geriatria Nefrológia 
Suomi/Finland Geriatria / Geriatri Nefrologia / Nefrologi 
Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 
United Kingdom Geriatrics Renal medicine 
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Infektsioonhaigused 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat 
Rahvatervis 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat 
Riik Eriala nimetus Eriala nimetus 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 
Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin 
Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 
Eesti Infektsioonhaigused  
Ελλάς  Κοινωνική Іατρική 
España  Medicina preventiva y salud pública 
France  Santé publique et médecine sociale 
Ireland Infectious diseases Public health medicine 
Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva 
Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική 
Latvija Infektoloģija  
Lietuva Infektologija  
Luxembourg  Santé publique 
Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 
Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika 
Nederland  Maatschappij en gezondheid 
Österreich  Sozialmedizin 
Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 
Portugal Infecciologia Saúde pública 
Slovenija Infektologija Javno zdravje 
Slovensko Infektológia Hygiena a epidemiológia 
Suomi/Finland Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Terveydenhuolto / Hälsovård 
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 
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Farmakoloogia 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Töötervishoid 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Riik Eriala nimetus Eriala nimetus  

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde 

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství 
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 
Eesti   
Ελλάς  Iατρική της Εργασίας 
España Farmacología clínica  
France  Médecine du travail 
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
Italia  Medicina del lavoro 
Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 
Latvija  Arodslimības 
Lietuva  Darbo medicina 
Luxembourg  Médecine du travail 
Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 
Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali 
Nederland  – Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

– Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde 
Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin 
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 
Portugal  Medicina do trabalho 
Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 
Slovensko Klinická farmakológia Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / 

Klinisk farmakologi och 
läkemedelsbehandling 

Työterveyshuolto / Företagshälsovård 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin 
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
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Allergoloogia 

Kursuse miinimumkestus: 3 aastat  
Tuumameditsiin 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Riik Eriala nimetus Eriala nimetus 

Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde 
Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske 

overfølsomhedssygdomme 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 
Eesti   
Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηvική Iατρική 
España Alergología Medicina nuclear 
France  Médecine nucléaire 
Ireland   
Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 
Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 
Latvija Alergoloģija  
Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  
Luxembourg  Médecine nucléaire 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) 
Malta  Mediċina Nukleari 
Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde 
Österreich  Nuklearmedizin 
Polska Alergologia Medycyna nuklearna 
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear 
Slovenija  Nuklearna medicina 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 
Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / 

Klinisk fysiologi och nukleärmedicin 
Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 
United Kingdom  Nuclear medicine 
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Näo-lõualuukirurgia (arsti põhiõpe) 
Kursuse miinimumkestus: 5 aastat  

Riik Eriala nimetus 
Belgique/België/ 
Belgien 

 

Česká republika Maxilofaciální chirurgie 
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Ελλάς  
España Cirugía oral y maxilofacial 
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
Ireland  
Italia Chirurgia maxillo-facciale 
Κύπρος  
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija 
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale 
Magyarország Szájsebészet 
Malta  
Nederland  
Österreich Mund– Kiefer – und Gesichtschirurgie 
Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa 
Portugal Cirurgia maxilo-facial 
Slovenija Maxilofacialna kirurgija 
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia 
Suomi/Finland  
Sverige  
United Kingdom  
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5.1.4. Üldarsti kvalifikatsiooni tõendav dokument 

Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Kutsenimetus Võrdluskuupäev  
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts / Arrêté 
ministériel d'agrément de médecin généraliste 

Huisarts / Médecin généraliste 31. detsember 1994 

Česká 
republika 

Diplom o specializaci “všeobecné lékařství” Všeobecný lékař 1. mai 2004 

Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende 
læge / Speciallæge i almen medicin 

Alment praktiserende læge / Speciallæge i almen medicin 31. detsember 1994 

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin 

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 31. detsember 1994 

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1. mai 2004 
Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής  Іατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής  31. detsember 1994 
España Título de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 31. detsember 1994 
France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document 

annexé attestant la formation spécifique en médecine 
générale) 

Médecin qualifié en médecine générale 31. detsember 1994 

Ireland 
 

Certificate of specific qualifications in general medical 
practice 

General medical practitioner 31. detsember 1994 

Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale 31. detsember 1994 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1. mai 2004 
Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1. mai 2004 
Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas 1. mai 2004 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Kutsenimetus Võrdluskuupäev  
Luxembourg Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas de formation au 

Luxembourg 
Médecin généraliste 31. detsember 1994 

Magyar-
ország 

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 1. mai 2004 

Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja 1. mai 2004 
Nederland 

 
Certificaat van inschrijving in het register van erkende 
huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 

Huisarts 31. detsember 1994 

Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 31. detsember 1994 
Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 

dziedzinie medycyny rodzinnej 
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 1. mai 2004 

Portugal Diploma do internato complementar de clínica geral Assistente de clínica geral 31. detsember 1994 
Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske 

medicine 
1. mai 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore “všeobecné lekárstvo” Všeobecný lekár 1. mai 2004 
Suomi/ 
Finland 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta 
/ Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård 

Yleislääkäri / Allmänläkare 31. detsember 1994 

Sverige 
 

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare 
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31. detsember 1994 

United 
Kingdom 

Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 31. detsember 1994  
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V.2. Üldõde 
 

5.2.1. Üldõe õppekava 

Üldõe kvalifikatsiooni õppekava koosneb järgmisest kahest osast. 
 
A. Teoreetiline õpe 
a. Õendus: 
– Ülevaade õendusest ja selle kutse-

eetikast 
– Terviseõpetuse ja õenduse üldised 

põhimõtted 
– Õenduse põhimõtted järgmistes 

valdkondades: 
– Üld- ja eriarstiabi 
– Üld- ja erikirurgia  
– Lastehooldus ja pediaatria  
– Sünnitajate ja imikute 

hooldus 
– Vaimne tervis ja 

psühhiaatria 
– Vanurite hooldus ja 

geriaatria 
 

 
b. Põhiteadmised: 
– Anatoomia ja füsioloogia 
– Patoloogia 
– Bakterioloogia, viroloogia ja 

parasitoloogia 
– Biofüüsika, biokeemia ja radioloogia 
– Toitumisõpetus 
– Hügieen: 

– ennetav meditsiin 
– tervisekasvatus 

– Farmakoloogia 
 

 
c. Sotsiaalteadused: 
– Sotsioloogia 
– Psühholoogia 
– Halduse alused 
– Pedagoogika alused 
– Sotsiaal- ja tervishoiualased 

õigusnormid 
– Õenduse õiguslikud aspektid 
 

B. Kliinilis-praktiline õpe 
– Õendus järgmistes valdkondades: 

– Üld- ja eriarstiabi 
– Üld- ja erikirurgia 
– Lastehooldus ja pediaatria 
– Sünnitajate ja imikute hooldus 
– Vaimne tervis ja psühhiaatria 
– Vanurite hooldus ja geriaatria 
– Haigete põetamine kodus 

 

Ühte või mitut nimetatud õppeainet võib õpetada teiste õppeainete raames või koos nendega. Teoreetiline õpe peab olema kliinilis-
praktilise õppega tasakaalustatud ja kooskõlastatud nii, et käesolevas lisas nimetatud teadmisi ja oskusi oleks võimalik omandada 
asjakohasel viisil.  
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5.2.2. Üldõe kvalifikatsiooni tõendav dokument 

Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kutsenimetus Võrdluskuupäev  
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

– Diploma gegradueerde 
verpleger/verpleegster / Diplôme 
d'infirmier(ère) gradué(e) / Diplom eines 
(einer) graduierten Krankenpflegers  
(-pflegerin) 

– Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde / 
Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) / 
Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-
pflegerin) 

– Brevet van verpleegassistent(e) / Brevet 
d'hospitalier(ère) / Brevet einer 
Pflegeassistentin 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement reconnus / 
Die anerkannten Ausbildungsanstalten 

– De bevoegde Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française / Der zuständige 
Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 

– Hospitalier(ère) / Verpleegassistent(e) 
– Infirmier(ère) hospitalier(ère) / 

Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) 

29. juuni 1979 

Česká 
republika 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
všeobecná sestra (bakalář, Bc.), accompanied 
by the following certificate : Vysvědčení o 
státní závěrečné zkoušce 
 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1. Všeobecná sestra 1. mai 2004 

 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná všeobecná sestra 
(diplomovaný specialista, DiS.), accompanied 
by the following certificate : Vysvědčení o 
absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 

2. Všeobecný ošetřovatel  

     
Danmark Eksamensbevis efter gennemført 

sygeplejerskeuddannelse 
Sygeplejeskole godkendt af 
Undervisningsministeriet 

Sygeplejerske 29. juuni 1979 

Deutschland 
 

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der 
Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss - Krankenschwester 
- Krankenpfleger» 

29. juuni 1979 

Eesti Diplom õe erialal 
 

1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 
3. Kohtla-Järve Meditsiinikool 

õde 1. mai 2004 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kutsenimetus Võrdluskuupäev  
1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας 

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην 
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και 
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Ελλάς 
 

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος νοσοκόµος, 
νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια 

1. jaanuar 1981 

España 
 

Titulo de Diplomado universitario en 
Enfermería 

– Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad 

Enfermero/a diplomado/a 1. jaanuar 1986 

France 
 

– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) 
– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré 

en vertu du décret no 99-1147 du 29 
décembre 1999 

Le ministère de la santé Infirmer(ère) 29. juuni 1979 

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 29. juuni 1979 
Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 29. juuni 1979 

Κύπρος ∆ίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 1. mai 2004 
Latvija – 1. Diploms par māsas kvalifikācijas 

iegūšanu  
1. Māsu skolas Māsa 1. mai 2004 

 – 2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties 
uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu 

  

Lietuva – 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

1. Universitetas  Bendrosios praktikos slaugytojas 1. mai 2004 

 – 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

2. Kolegija   
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kutsenimetus Võrdluskuupäev  
Luxembourg – Diplôme d’Etat d’infirmier  

– Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier 
gradué 

Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Infirmier 29. juuni 1979 

Magyar-
ország 

1. Ápoló bizonyítvány  
 

1. Iskola  
 

Ápoló 1. mai 2004 

 2. Diplomás ápoló oklevél  
 

2. Egyetem / főiskola  
 

  

 3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 3. Egyetem   

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija Universita `ta' Malta" Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 1. mai 2004 

1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, 
verpleegkundige A 

1. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

2. Diploma verpleegkundige MBOV 
(Middelbare Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

2. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere 
Beroepsopleiding Verpleegkundige) 

3. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige 
– Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Nederland 
 

5. Diploma hogere beroepsopleiding 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 

5. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Verpleegkundige 29. juuni 1979 

1. Diplom als “Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- 
und Krankenpfleger”  

1. Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege 

Österreich 
 

2. Diplom als “Diplomierte Krankenschwester, 
Diplomierter Krankenpfleger” 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule 

- Diplomierte Krankenschwester  
- Diplomierter Krankenpfleger 

1. jaanuar 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo z tytułem “magister 
pielęgniarstwa” 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Pielegniarka 1. mai 2004 

1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem 
2. Diploma/carta de curso de bacharelato em 
enfermagem 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
Portugal 

3. Carta de curso de licenciatura em 
enfermagem 

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas 
Superiores de Saúde 

Enfermeiro 1. jaanuar 1986 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kutsenimetus Võrdluskuupäev  
Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 

naslov “diplomirana medicinska sestra / 
diplomirani zdravstvenik” 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 

Diplomirana medicinska sestra/ Diplomirani 
zdravstvenik 

1. mai 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu “magister 
z ošetrovateľstva” (“Mgr.”) 
 

1. Vysoká škola 
 

Sestra 1. mai 2004 

 2. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu “bakalár 
z ošetrovateľstva” (“Bc.”) 
 

2. Vysoká škola 
 

  

 3. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná všeobecná sestra 

3. Stredná zdravotnícka škola   

1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen 
 

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ 
Hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

 2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja 
(AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård 
och det sociala området, sjukskötare (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 

Sairaanhoitaja / Sjukskötare 1. jaanuar 1994 

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1. jaanuar 1994 
United 

Kingdom 
Statement of Registration as a Registered 
General Nurse in part 1 or part 12 of the 
register kept by the United Kingdom Central 
Council for Nursing, Midwifery and Health 
Visiting 

Various - State Registered Nurse 
- Registered General Nurse 
 

29. juuni 1979 
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V.3. Hambaarst 
 

5.3.1. Hambaarsti õppekava 

Hambaarsti kvalifikatsiooni õppekava peab sisaldama vähemalt alltoodud õppeaineid. Ühte või mitut nimetatud õppeainet võib 
õpetada teiste õppeainete raames või koos nendega. 

A. Põhiained 
– Keemia 
– Füüsika 
– Bioloogia 
 

B. Meditsiinilis-bioloogilised ja 
üldmeditsiinilised õppeained 
– Anatoomia 
– Embrüoloogia 
– Histoloogia, sealhulgas tsütoloogia 
– Füsioloogia 
– Biokeemia (või füsioloogiline 

keemia) 
– Patoloogiline anatoomia 
– Üldine patoloogia 
– Farmakoloogia 
– Mikrobioloogia 
– Hügieen 
– Ennetav meditsiin ja epidemioloogia 
– Radioloogia 
– Füsioteraapia 
– Üldkirurgia 
– Sisehaigused, sealhulgas pediaatria 
– Otorinolarüngoloogia 
– Dermatoloogia ja veneroloogia 
– Üldine psühholoogia – 

psühhopatoloogia – neuropatoloogia 
– Anestesioloogia 

C. Otseselt stomatoloogiaga seotud 
õppeained 
– Hambaproteetika 
– Hambaravimaterjalid ja -varustus 
– Konservatiivne stomatoloogia 
– Ennetav stomatoloogia 
– Stomatoloogiaga seotud valuvaigistid 

ja rahustid 
– Erikirurgia 
– Eripatoloogia 
– Kliiniline praktika 
– Pedodontia 
– Ortodontia 
– Periodontia 
– Hambaravialane radioloogia 
– Hambumus ja lõualuude 

funktsioonid 
– Kutseala korraldus, kutse-eetika ja 

kutsealased õigusnormid, 
– Hambaravi sotsiaalsed aspektid 
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5.3.2. Hambaarsti kvalifikatsiooni tõendav dokument (hambaarsti põhiõpe) 

Riik Kvalifikatsiooni tõendav 
dokument Väljaandev asutus Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav 

tunnistus Kutsenimetus Võrdluskuupäev  

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van tandarts / Diplôme 
licencié en science dentaire 

– De universiteiten / Les 
universités 

– De bevoegde Examen- 
commissie van de Vlaamse 
Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

 Licentiaat in de tandheelkunde / 
Licencié en science dentaire 

28. jaanuar 1980 

Česká 
republika 

Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu zubní 
lékařství (doktor zubního 
lékařství, Dr. med. Dent.) 

Lékařská fakulta univerzity v České 
republice 
 

Vysvědčení o státní rigorózní 
zkoušce 

Zubní lékař 1. mai 2004 

Danmark Bevis for tandlægeeksamen 
(odontologisk kandidateksamen) 

Tandlægehøjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
universitetsfakultet 

Autorisation som tandlæge, udstedt 
af Sundhedsstyrelsen 

Tandlæge 28. jaanuar 1980 

Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche 
Prüfung 

Zuständige Behörden  Zahnarzt 28. jaanuar 1980 

Eesti Diplom hambaarstiteaduse 
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  Hambaarst 1. mai 2004 

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήµιo  Οδοντίατρος ή χειρούργος 
οδοντίατρος 

1. jaanuar 1981 

España Título de Licenciado en 
Odontología 

El rector de una universidad  Licenciado en odontología 1. jaanuar 1986 

France Diplôme d'Etat de docteur en 
chirurgie dentaire 

Universités  Chirurgien-dentiste 28. jaanuar 1980 

Ireland – Bachelor in Dental Science 
(B.Dent.Sc.) 

– Bachelor of Dental Surgery 
(BDS) 

– Licentiate in Dental Surgery 
(LDS) 

– Universities  
– Royal College of Surgeons in 

Ireland 

 – Dentist 
– Dental practitioner  
– Dental surgeon 

28. jaanuar 1980 

Italia Diploma di laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

Università Diploma di abilitazione all’esercizio 
dell'odontoiatria e protesi dentaria 

Odontoiatra 28. jaanuar 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 
Οδοντιάτρου 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο  Οδοντίατρος 1. mai 2004 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav 
dokument Väljaandev asutus Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav 

tunnistus Kutsenimetus Võrdluskuupäev  

Latvija Zobārsta diploms 
 

Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta 
pēcdiploma izglītības 
programmas pabeigšanu, ko izsniedz 
universitātes tipa augstskola un 
“Sertifikāts” – kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina,  
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
zobārstniecībā 

Zobārsts 1. mai 2004 

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo kvalifikaciją 
 

Universitetas Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo profesinę kvalifikaciją 

Gydytojas odontologas 1. mai 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en 
médecine dentaire  

Jury d’examen d’Etat  Médecin-dentiste 28. jaanuar 1980 

Magyar-
ország 

Fogorvos oklevél (doctor 
medicinae dentariae, abbrev.: dr. 
med. dent.) 

Egyetem  Fogorvos 1. mai 2004 

Malta Lawrja fil- Kirurġija Dentali Universita` ta Malta  Kirurgu Dentali 1. mai 2004 
Nederland Universitair getuigschrift van een 

met goed gevolg afgelegd 
tandartsexamen 

Faculteit Tandheelkunde  Tandarts 28. jaanuar 1980 

Österreich Bescheid über die Verleihung des 
akademischen Grades « Doktor 
der Zahnheilkunde » 

Medizinische Fakultät der 
Universität 

 Zahnarzt 1. jaanuar 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów 
wyższych z tytułem “lekarz 
dentysta” 

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

Lekarsko – Dentystyczny Egzamin 
Państwowy 

Lekarz dentysta 1. mai 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina dentária 

– Faculdades  
– Institutos Superiores 

 Médico dentista 1. jaanuar 1986 



 
13781/2/04 REV 2  AR/sk 39 
V LISA DG C I    ET 

Riik Kvalifikatsiooni tõendav 
dokument Väljaandev asutus Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav 

tunnistus Kutsenimetus Võrdluskuupäev  

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

– Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic zobozdravnik / 
zobozdravnica 

Doktor dentalne medicine / 
Doktorica dentalne medicine 

1. mai 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu “doktor 
zubného lekárstva” (“MDDr.”) 

– Vysoká škola  Zubný lekár 1. mai 2004 

Suomi/ 
Finland 

Hammaslääketieteen lisensiaatin 
tutkinto / Odontologie 
licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätös 
käytännön palvelun hyväksymisestä 
/ Beslut av Rättskyddscentralen för 
hälsovården om godkännande av 
praktisk tjänstgöring 

Hammaslääkäri / Tandläkare 1. jaanuar 1994 

Sverige Tandläkarexamen – Universitetet i Umeå 
– Universitetet i Göteborg 
– Karolinska Institutet 
– Malmö Högskola 

Endast för examensbevis som 
erhållits före den 1 juli 1995, ett 
utbildningsbevis som utfärdats av 
Socialstyrelsen 

Tandläkare 1. jaanuar 1994 

United 
Kingdom 

– Bachelor of Dental Surgery 
(BDS or B.Ch.D.)  

– Licentiate in Dental Surgery 

– Universities  
– Royal Colleges 

 – Dentist 
– Dental practitioner  
– Dental surgeon 

28. jaanuar 1980 
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5.3.3. Spetsialiseerunud hambaarsti kvalifikatsiooni tõendav dokument  

Ortodontia 
Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument  Väljaandev asutus  Võrdluskuupäev  

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i ortodonti 

Sundhedsstyrelsen 28. jaanuar 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Kieferorthopädie; 

Landeszahnärztekammer 28. jaanuar 1980 

Eesti Residentuuri lõputunnistus 
ortodontia erialal 

Tartu Ülikool 1. mai 2004 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Ορθoδovτικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1. jaanuar 1981 

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des 
chirurgiens dentistes 

28. jaanuar 1980 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28. jaanuar 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1. mai 2004 

Latvija “Sertifikāts”– kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 
 

1. mai 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
ortodonto profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1. mai 2004 

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa 
bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1. mai 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-
Ortodonzja 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1. mai 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
orthodontist in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28 Janury 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 1. mai 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz čeljustne in 
zobne ortopedije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1. mai 2004 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
hampaiston oikomishoito / 
Specialtand-läkarexamen, 
tandreglering 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1. jaanuar 1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 
tandreglering 

Socialstyrelsen 1. jaanuar 1994 

United Kingdom Certificate of Completion of 
specialist training in orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28. jaanuar 1980 
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Suukirurgia  

Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument  Väljaandev asutus Võrdluskuupäev  
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 

som specialtandlæge i 
hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen 28. jaanuar 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  

Landeszahnärztekammer 28. jaanuar 1980 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Γvαθoχειρoυργικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1. jaanuar 2003 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28. jaanuar 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Στοµατική Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1. mai 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą burnos chirurgo 
profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1. mai 2004 

Magyarország Dento-alveoláris sebészet 
szakorvosa bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1. mai 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1. mai 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28. jaanuar 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej 

Centrum Egzaminów Medycznych 1. mai 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz oralne 
kirurgije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1. mai 2004 

Suomi/ 
Finland 

Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
suu- ja leuka-kirurgia / 
Specialtandläkar-examen, oral och 
maxillofacial kirurgi 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1. jaanuar 1994 

Sverige Bevis om specialist-kompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  1. jaanuar 1994 

United Kingdom Certificate of completion of 
specialist training in oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28. jaanuar 1980 
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V.4. Veterinaararst 
 

5.4.1. Veterinaararsti õppekava 

Veterinaararsti kvalifikatsiooni õppekava sisaldab vähemalt alltoodud õppeained.  
Ühte või mitut nimetatud õppeainet võib õpetada teiste õppeainete raames või koos nendega. 

A. Põhiained 
– Füüsika 
– Keemia 
– Zooloogia 
– Botaanika 
– Biomatemaatika 
B. Eriained 
a. Põhilised ained: 
– Anatoomia (sealhulgas histoloogia ja 

embrüoloogia) 
– Füsioloogia 
– Biokeemia 
– Geneetika 
– Farmakoloogia 
– Farmaatsia 
– Toksikoloogia 
– Mikrobioloogia 
– Immunoloogia 
– Epidemioloogia 
– Kutse-eetika 

 
b. Kliinilised ained: 
– Poegimine ja poegimisabi 
– Patoloogia (sealhulgas patoloogiline 

anatoomia) 
– Parasitoloogia 
– Kliiniline meditsiin ja kirurgia 

(sealhulgas anestesioloogia) 
– Kliiniline väljaõpe koduloomade, -

lindude ja teiste loomaliikide osas 
– Ennetav meditsiin 
– Radioloogia 
– Paljunemine ja paljunemishäired 
– Epideemiatega seonduvad eeskirjad  
– Veterinaariaalased õigusaktid ja 

kohtuveterinaarmeditsiin 
– Teraapia 
– Propedeutika 

 
c. Loomakasvatus 
– Loomakasvatus 
– Söötmisõpetus 
– Agronoomia 
– Põllumajandus 
– Aretus ja loomatervishoid 
– Loomahügieen 
– Etoloogia ja loomakaitse 

d. Toiduhügieen 
– Loomse päritoluga toiduainete 

analüüs ja kontroll 
– Toiduhügieen ja -tehnoloogia 
– Praktilised tööd (sealhulgas 

praktiline töö tapamajas ja 
toiduainetööstuses) 

Praktiline õpe võib toimuda praktikumi kujul tingimusel, et see toimub pädeva asutuse otsese kontrolli all täisajaga ja ei ületa 5-
aastase kõrgkooliõppe raames kuut kuud. 

Teoreetiline ja praktiline õpe peavad olema tasakaalustatud ja kooskõlastatud nii, et teadmisi ja oskusi on võimalik omandada 
asjakohasel viisil, mis võimaldab veterinaararstil täita kõiki tema ees seisvaid ülesandeid. 
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5.4.2. Veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendav dokument 

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

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van dierenarts / Diplôme de 
docteur en médecine vétérinaire 

– De universiteiten/ Les universités  
– De bevoegde Examen-commissie van de 

Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française  

 21. detsember 1980 

Česká 
republika 

– Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární lékařství (doktor 
veterinární medicíny, MVDr.) 

– Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární hygiena a 
ekologie (doktor veterinární medicíny, 
MVDr.) 

Veterinární fakulta univerzity v České 
republice 

 1. mai 2004 

Danmark Bevis for bestået kandidateksamen i 
veterinærvidenskab 

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole  21. detsember 1980 

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten 
Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und 
das Gesamtergebnis der Tierärztlichen 
Prüfung  

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für 
die Tierärztliche Prüfung einer Universität 
oder Hochschule 

 21. detsember 1980 

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini 
õppekava 

Eesti Põllumajandusülikool  1. mai 2004 

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας  1. jaanuar 1981 
España Tίtulo de Licenciado en Veterinaria – Ministerio de Educación y Cultura  

– El rector de una Universidad 
 1. jaanuar 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire    21. detsember 1980 
Ireland – Diploma of Bachelor in/of Veterinary 

Medicine (MVB)  
– Diploma of Membership of the Royal 

College of Veterinary Surgeons 
(MRCVS) 

  21. detsember 1980 

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

1. jaanuar 1985 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο  1. mai 2004 
Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universitāte  1. mai 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos 

gydytojo (DVM)) 
Lietuvos Veterinarijos Akademija  1. mai 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
vétérinaire  

Jury d’examen d’Etat  21. detsember 1980 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav tunnistus Võrdluskuupäev  
Magyar-
ország 

Állatorvos doktor oklevél –  
dr. med. vet. 

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi 
Kar 

 1. mai 2004 

Malta Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji  1. mai 2004 
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 

diergeneeskundig/veeartse-nijkundig 
examen 

  21. detsember 1980 

Österreich – Diplom-Tierarzt 
– Magister medicinae veterinariae  

Universität – Doktor der Veterinärmedizin 
– Doctor medicinae veterinariae 
– Fachtierarzt 

1. jaanuar 1994 

Polska Dyplom lekarza weterynarii  
 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie 
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
3. Akademia Rolnicza w Lublinie 
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie 

 1. mai 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em medicina 
veterinária 

Universidade  1. jaanuar 1986 

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

Univerza Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s 
področja veterinarstva 
 

1. mai 2004 

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

Univerzita veterinárskeho lekárstva  1. mai 2004 

Suomi/ 
Finland 

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Veterinärmedicine licentiatexamen 

Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet  1. jaanuar 1994 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet  1. jaanuar 1994 
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 1.University of Bristol 
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2.University of Liverpool 
3. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMB) 

3.University of Cambridge 

4. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S) 

4. University of Edinburgh 

5. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S)  

5. University of Glasgow 

United 
Kingdom 

6. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMed) 

6. University of London 

 21. detsember 1980 
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V.5. Ämmaemand 
 

5.5.1. Ämmaemanda õppekava (õppekavad I ja II) 
Ämmaemanda kvalifikatsiooni õppekava sisaldab kahte osa:  

A. Teoreetiline ja erialane õpe   
a. Põhiained  b. Ämmaemanda tööga seonduvad 

eriained 
– Anatoomia ja füsioloogia alused 
– Patoloogia alused 
– Bakterioloogia, viroloogia ja 

parasitoloogia alused 
– Biofüüsika, biokeemia ja radioloogia 

alused 
– Pediaatria, eriti vastsündinute osas 
– Hügieen, tervisekasvatus, ennetav 

meditsiin, haiguste varajane 
diagnoosimine 

– Toitumine ja dieet, pöörates erilist 
tähelepanu naise, vastsündinu ja 
imiku toitumisele 

– Sotsioloogia ja sotsioloogilis-
meditsiiniliste küsimuste alused 

– Farmakoloogia alused 
– Psühholoogia 
– Pedagoogika põhimõtted ja 

meetodid 
– Sotsiaal- ja tervishoiualased 

õigusaktid ja tervishoiusüsteemi 
korraldus 

– Kutse-eetika ja kutsealased 
õigusaktid 

– Seksuaalkasvatus ja 
pereplaneerimine 

– Ema ja vastsündinu seaduslik kaitse 

 
– Anatoomia ja füsioloogia 
– Embrüoloogia ja loote areng 
– Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne 

periood 
– Günekoloogiline ja sünnitusabialane 

patoloogia 
– Rasedate nõustamine, tulevaste 

lapsevanemate ettevalmistus, 
sealhulgas psühholoogised aspektid 

– Sünnituse ettevalmistus (sealhulgas 
teadmised sünnitusabi tehnilistest 
vahenditest 

– Analgeesia, anesteesia ja elustamine 
– Vastsündinu füsioloogia ja patoloogia 
– Vastsündinu hooldus ja järelevalve 
– Psühholoogilised ja sotsiaalsed 

tegurid 
 

B. Praktiline ja kliiniline väljaõpe 
Väljaõpe toimub asjakohase järelevalve all: 
– Rasedate nõustamine, mis hõlmab vähemalt 100 sünnituseelset läbivaatust. 
– Vähemalt 40 raseda järelevalve ja hooldus. 
– Vähemalt 40 sünnituse vastuvõtmine väljaõpetatava enda poolt; kui sünnitajate vähesuse tõttu ei ole seda arvu võimalik 

saavutada, võib arvu alandada 30-le tingimusel, et väljaõpetatav osaleb veel 20 sünnitusel. 
– Aktiivne osalemine tuharseis-sünnitusel. Kui see ei ole tuharseis-sünnituste vähesuse tõttu võimalik, tuleb protsessi 

simuleerida. 
– Episiotoomia läbiviimine ja sissejuhatus haava õmblemisse. Õmblemise sissejuhatus hõlmab teoreetilist õpet ja praktilist tööd. 

Õmblemise praktiline õpe hõlmab episiotoomiajärgsete haavade ja sünnitusteede väikeste rebendite õmblemist. Kui teisiti ei 
ole võimalik, võib olukorda vajadusel ka simuleerida. 

– 40 riskirühma kuuluva raseda, sünnitaja või sünnitanu järelevalve ja hooldus. 
– Vähemalt 100 sünnitanu ja terve vastsündinu järelevalve ja hooldus. 
– Vastsündinute, sealhulgas enneaegsete, ülekantud vastsündinute ning alakaaluliste ja haigete vastsündinute järelevalve ja 

hooldus. 
– Günekoloogiliste ja sünnitusalaste patoloogiatega patsientide hooldus. 
– Sissejuhatus hooldusesse meditsiini ja kirurgia valdkonnas. Sissejuhatus hõlmab teoreetilist õpet ja praktilist koolitust. 
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Teoreetiline ja erialane õpe (õppekava A osa) peavad olema tasakaalustatud ja kooskõlastatud nii, et asjaomasel isikul on võimalik 
käesolevas lisas nimetatud teadmisi ja oskusi asjakohasel viisil omandada. 
 
Ämmaemanda praktiline koolitus (õppekava B osa) toimub pädeva asutuse järelevalvel haiglate asjaomastes osakondades või teistes 
heakskiidetud tervishoiuasutustes. Koolituse vältel osalevad ämmaemandaõpilased nendes tegevustes sedavõrd, kuivõrd need aitavad 
kaasa nende väljaõppele. Neile tutvustatakse ämmaemanda tööga kaasnevat vastutust. 
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5.5.2. Ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendav dokument 

Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kutsenimetus Võrdluskuupäev  
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van vroedvrouw / Diplôme 
d'accoucheuse 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement 

– De bevoegde Examen- commissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

Vroedvrouw / Accoucheuse 23. jaanuar 1983 

Česká 
republika 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
porodní asistentka (bakalář, Bc.) 
– Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem  
 

 
 
Porodní asistentka/porodní asistent 

1. mai 2004 

 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná porodní asistentka 
(diplomovaný specialista, DiS). 
– Vysvědčení o absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 
 

  

Danmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 23. jaanuar 1983 
Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für 

Hebammen und Entbindungspfleger 
Staatlicher Prüfungsausschuss – Hebamme 

– Entbindungspfleger 
 

23. jaanuar 1983 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 

– Ämmaemand 1. mai 2004 

1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
(Τ.Ε.Ι.) 

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
(Τ.Ε.Ι.) 

2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της 
Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και 
Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Ελλάς 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

– Μαία 
– Μαιευτής 
 

23. jaanuar 1983 

España – Título de matrona 
– Título de asistente obstétrico (matrona) 
– Título de enfermería obstétrica-

ginecológica 

Ministerio de Educación y Cultura – Matrona 
– Asistente obstétrico 

1. jaanuar 1986 

France Diplôme de sage-femme L'Etat Sage-femme 23. jaanuar 1983 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kutsenimetus Võrdluskuupäev  
Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 23. jaanuar 1983 
Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato  Ostetrica 23. jaanuar 1983 
Κύπρος ∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα 

Μαιευτικής 
Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 1. mai 2004 

Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu Māsu skolas Vecmāte 1. mai 2004 
Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje  

1. Universitetas  
 

Akušeris 
 

1. mai 2004 

 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje 

2. Kolegija   

 3. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
 

3. Kolegija   

Luxembourg Diplôme de sage-femme  Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Sage-femme 23. jaanuar 1983 

Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola Szülésznő 1. mai 2004 
Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel Universita` ta' Malta" Qabla 1. mai 2004 

Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport erkende opleidings-
instellingen 

Verloskundige 23. jaanuar 1983 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kutsenimetus Võrdluskuupäev  
Österreich Hebammen-Diplom – Hebammenakademie 

Bundeshebammenlehranstalt 
Hebamme 1. jaanuar 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku położnictwo z tytułem “magister 
położnictwa” 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Położna 1Mai 2004 

1. Diploma de enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde materna e obstétrica 

1. Ecolas de Enfermagem 

2. Diploma/carta de curso de estudos 
superiores especializados em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
 

Portugal 

3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de 
especialização em enfermagem de saúde 
materna e obstétrica 

3. - Escolas Superiores de Enfermagem 
– Escolas Superiores de Saúde 

Enfermeiro especialista em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

1. jaanuar 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov “diplomirana babica / diplomirani 
babičar” 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 
 
 

diplomirana babica / diplomirani babičar 1. mai 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu “bakalár z pôrodnej 
asistencie” (“Bc.”) 
2. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná pôrodná asistentka 

1. Vysoká škola 
2. Stredná zdravotnícka škola 
 

Pôrodná asistentka 1. mai 2004 

1. Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen 1. Terveydenhuoltooppi-
laitokset/hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/ 
yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och 
det sociala området, barnmorska (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 
 

Kätilö / Barnmorska 1. jaanuar 1994 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1. jaanuar 1994 
United  

Kingdom 
Statement of registration as a Midwife on part 
10 of the register kept by the United 
Kingdom Central Council for Nursing, 
Midwifery and Health visiting 

Various Midwife 23. jaanuar 1983 
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V.6. Proviisor 

 

5.6.1. Proviisori õppekava 

– Botaanika ja zooloogia 
– Füüsika 
– Üldine ja anorgaaniline keemia 
– Orgaaniline keemia 
– Analüütiline keemia 
– Farmatseutiline keemia, sealhulgas ravimite analüüsimine 
– Üldine ja rakenduslik (meditsiiniline) biokeemia 
– Anatoomia ja füsioloogia, meditsiiniterminoloogia 
– Mikrobioloogia 
– Farmakoloogia ja farmakoteraapia 
– Farmatseutiline tehnoloogia 
– Toksikoloogia 
– Farmakognoosia 
– Õigusaktid ja vajadusel kutse-eetika 
 
Teoreetiline ja praktiline õpe peavad olema vahekorras, mis jätab teooriale igas aines piisavalt ruumi säilitamaks õppe 
kõrgkoolikohast korraldust. 
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5.6.2. Proviisori kvalifikatsiooni tõendav dokument 
 

Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav 
tunnistus Võrdluskuupäev 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van apotheker / Diplôme de 
pharmacien 

– De universiteiten/ Les universités 
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française 

 1. oktoober 1987 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu farmacie (magistr, Mgr.)  

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

1. mai 2004 

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk 
kandidateksamen 

Danmarks Farmaceutiske Højskole  1. oktoober 1987 

Deutschland Zeugnis über die Staatliche 
Pharmazeutische Prüfung 

Zuständige Behörden  1. oktoober 1987 

Eesti Diplom proviisori õppekava läbimisest  Tartu Ülikool  1. mai 2004 
Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού 

επαγγέλµατος 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  1. oktoober 1987 

España Título de licenciado en farmacia – Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad  

 1. oktoober 1987 

France – Diplôme d’Etat de pharmacien 
– Diplôme d’Etat de docteur en 

pharmacie 

Universités  1. oktoober 1987 

Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical 
Chemist 

  1. oktoober 1987 

Italia Diploma o certificato di abilitazione 
all’esercizio della professione di farmacista 
ottenuto in seguito ad un esame di Stato 

Università  1. november 1993 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακοποιού Συµβούλιο Φαρµακευτικής  1. mai 2004 
Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  1. mai 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją 
Universitetas  1. mai 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation 
nationale 

 1. oktoober 1987 

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister 
pharmaciae, abbrev: mag. pharm) Egyetem 

 1. mai 2004 

Malta Lawrja fil-farmaċija Universita` ta' Malta  1. mai 2004 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav 
tunnistus Võrdluskuupäev 

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd apothekersexamen 

Faculteit Farmacie  1. oktoober 1987 

Österreich Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 1. oktoober 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku farmacja z tytułem magistra 

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

 1. mai 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas 

Universidades  1. oktoober 1987 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naziv “magister farmacije / magistra 
farmacije” 

Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic magister farmacije / 
magistra farmacije 

1. mai 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu “magister farmácie” 
(“Mgr.”) 

Vysoká škola  1. mai 2004 

Suomi/ 
Finland 

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen – Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 
– Kuopion yliopisto 

 1. oktoober 1994 

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet  1. oktoober 1994 
United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical 

Chemist 
  1. oktoober 1987 
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V.7. Arhitekt 
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5.7.1. Artikli 46 kohaselt tunnustatud arhitekti kvalifikatsiooni tõendav dokument 

Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav 
tunnistus 

Akadeemiline 
võrdlusaasta 

1. Architect / Architecte 
2. Architect / Architecte 
3. Architect 
4. Architect / Architecte 
5. Architect / Architecte 
6. Burgelijke ingenieur-architect 

1. Nationale hogescholen voor architectuur  
2. Hogere-architectuur-instituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 
4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 
5. Sint-Lucasscholen 
6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten  
6. “Faculté Polytechnique” van Mons 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 
 

1. Architecte / Architect 
2. Architecte / Architect 
3. Architect 
4. Architecte / Architect 
5. Architecte / Architect 
6. Ingénieur-civil –architecte 

1. Ecoles nationales supérieures d'architecture 
2. Instituts supérieurs d'architecture 
3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux-Arts 
5. Ecoles Saint-Luc 
6. Facultés des sciences appliquées des universités  
6. Faculté polytechnique de Mons 

 1988/1989 

Danmark Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i København 
– Arkitektskolen i Århus  

 1988/1989 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur Univ. 

– Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Hochschulen für bildende Künste 
– Hochschulen für Künste 

Deutschland 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur FH 

– Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei 

entsprechenden Fachhochschulstudiengängen 
– --------- 
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung 
gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen. 

 1988/1989 

Eλλάς ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα - µηχανικού  - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων – 
µηχανικών 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων – µηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η 
οποία επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής  

1988/1989 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav 
tunnistus 

Akadeemiline 
võrdlusaasta 

España Título oficial de arquitecto  Rectores de las universidades enumeradas a continuación: 
– Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores 

de arquitectura de Barcelona o del Vallès; 
– Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de 

arquitectura de Madrid; 
– Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de 

arquitectura de Las Palmas; 
– Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de 

arquitectura de Valencia; 
– Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de 

Sevilla; 
– Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura 

de Valladolid; 
– Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior 

de arquitectura de La Coruña; 
– Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de 

arquitectura de San Sebastián; 
– Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de 

Pamplona; 
– Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de 

Henares; 
– Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de 

Villanueva de la Cañada ; 
– Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante; 
– Universidad Europea de Madrid; 
– Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura 

de Barcelona; 
– Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura 

de La Salle; 
– Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de 

arquitectura de Segovia. 

 1988/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999/2000 
 
1999/2000 
1997/1998 
1998/1999 
1999/2000 
1998/1999 
1999/2000 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav 
tunnistus 

Akadeemiline 
võrdlusaasta 

1. Diplôme d'architecte DPLG, y 
compris dans le cadre de la formation 
professionnelle continue et de la 
promotion sociale. 

1. Le ministre chargé de l'architecture 

2. Diplôme d'architecte ESA 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris 

France 

3. Diplôme d'architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, 
section architecture 

 1988/1989 

1. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch. NUI) 

1. National University of Ireland to architecture graduates of University 
College Dublin 

2. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.) 
(Previously, until 2002 - Degree 
standard diploma in architecture (Dip. 
Arch) 

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin 
 
( College of Technology, Bolton Street, Dublin) 
 

3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 

Ireland 

4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of Ireland 

 1988/1989 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav 
tunnistus 

Akadeemiline 
võrdlusaasta 

Laurea in architettura – Università di Camerino 
– Università di Catania – Sede di Siracusa 
– Università di Chieti 
– Università di Ferrara 
– Università di Firenze 
– Università di Genova 
– Università di Napoli Federico II 
– Università di Napoli II 
– Università di Palermo 
– Università di Parma 
– Università di Reggio Calabria 
– Università di Roma “La Sapienza” 
– Universtià di Roma III 
– Università di Trieste 
– Politecnico di Bari 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Torino 
– Istituto universitario di architettura di Venezia 

Diploma di abilitazione all'esercizo 
indipendente della professione che 
viene rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che il 
candidato ha sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato davanti ad una 
commissione competente 

1988/1989 Italia 

Laurea in ingegneria edile – architettura 
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
1998/1999) 
 
 
 

– Università dell'Aquilla 
– Università di Pavia 
– Università di Roma “La Sapienza” 
 

 1998/1999 
 

Italia 
 

Laurea specialistica quinquennale in 
Architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
2002/2003) 
 
(Soltanto per i diplomi che saranno 
rilasciati a partire dall'anno accademico 
2003/2004) 
 

– Prima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La 
Sapienza" 

 
 
 
 
– Università di Ferrara 
– Università di Genova 
– Università di Palermo 
– Politecnico di Milano 
–  Politecnico di Bari 
 

 
 
 

2002/2003 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav 
tunnistus 

Akadeemiline 
võrdlusaasta 

1.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
afstudeerrichting architectuur 

1.Technische Universiteit te Delft 

2.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
differentiatie architectuur en urbanistiek 

2.Technische Universiteit te Eindhoven 

Nederland 

3.Het getuigschrift hoger 
beroepsonderwijs, op grond van het met 
goed gevolg afgelegde examen 
verbonden aan de opleiding van de 
tweede fase voor beroepen op het 
terrein van de architectuur, afgegeven 
door de betrokken examencommissies 
van respectievelijk: 
-de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten te Amsterdam 
- de Hogeschool Rotterdam en 
omstreken te Rotterdam 
- de Hogeschool Katholieke 
Leergangen te Tilburg 
- de Hogeschool voor de Kunsten te 
Arnhem 
- de Rijkshogeschool Groningen te 
Groningen 
- de Hogeschool Maastricht te 
Maastricht 

 

Verklaring van de Stichting Bureau 
Architectenregister die bevestigt dat de 
opleiding voldoet aan de normen van 
artikel 46 

1988/1989 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav 
tunnistus 

Akadeemiline 
võrdlusaasta 

1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) 

2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Technische Universität Wien 
3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) 

4. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 

5. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 

Österreich 

6. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

6. Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz 

 1998/1999 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
Arquitectura 
 
Para os cursos iniciados a partir do ano 
académico de 1991/1992 

– Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa 
– Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto 
– Escola Superior Artística do Porto 
– Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do 

Porto - Faculdade de Arquitectura e Artes 

 1988/1989 
 
1991/1992 

Suomi/ 
Finland 
 

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen – Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki) 
– Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors 

tekniska högskola 
– Oulun yliopisto / Uleåborgs universitet 
 

 

1998/1999 
 

Sverige Arkitektexamen 
 

Chalmers Tekniska Högskola AB 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Lunds Universitet 
 

 

1998/1999 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Väljaandev asutus Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav 
tunnistus 

Akadeemiline 
võrdlusaasta 

1. Diplomas in architecture 1.  – Universities 
– Colleges of Art  
– Schools of Art 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Degrees in architecture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Universities 

3. Final examination 3. Architectural Association 

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art 

United 
Kingdom 

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects 

Certificate of architectural education, 
issued by the Architects Registration 
Board.  
The diploma and degree courses in 
architecture of the universities, schools 
and colleges of art should have met the 
requisite threshold standards as laid 
down in Article 46 of this Directive and 
in Criteria for validation published by 
the Validation Panel of the Royal 
Institute of British Architects and the 
Architects Registration Board. 
EU nationals who possess the Royal 
Institute of British Architects Part I and 
Part II certificates, which are 
recognised by ARB as the competent 
authority, are eligible. Also EU 
nationals who do not possess the ARB-
recognised Part I and Part II certificates 
will be eligible for the Certificate of 
Architectural Education if they can 
satisfy the Board that their standard and 
length of education has met the 
requisite threshold standards of Article 
46 of this Directive and of the Criteria 
for validation. 

1988/1989 

________________________ 
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VI LISA 
Koolituse minimaalnõuete kooskõlastamise alusel tunnustatud  

kutsealadel tegutsevate isikute poolt omandatud õigused 

 
6.1. Eriarstide omandatud õigused  

 Kliiniline hematoloogia  
Kursuse miinimumkestus: 4 aastat   

Stomatoloogia 
Kursuse miinimumkestus : 3 aastat 

Riik Eriala nimetus   Riik Eriala nimetus  
Danmark *  Klinisk blodtypeserologi  España Estomatología 
France Hématologie  France Stomatologie 
Luxembourg Hématologie biologique  Italia Odontostomatologia 
Portugal Hematologia clinica  Luxembourg Stomatologie 
  Portugal Estomatologia 
Kehtetuks tunnistamise kuupäev vastavalt artikli 27 lõikele 5:     
    
* 1. jaanuar 1983, välja arvatud isikute puhul, kes alustasid õpinguid 
enne nimetatud kuupäeva ja lõpetasid õpingud 1988. aasta lõpuks.  

   

 
 Dermatoloogia 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat   
Veneroloogia 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Riik Eriala nimetus  Riik Eriala nimetus 

Ireland Dermatology  Ireland Genito-urinary medicine 
Malta Dermatoloġija  Malta Mediċina Uro-ġenetali 
United Kingdom Dermatology  United Kingdom Genito-urinary medicine 
 

 Troopiline meditsiin 
Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  

Gastroenteroloogiline kirurgia 
Kursuse miinimumkestus: 5 aastat  

Riik Eriala nimetus  Riik Eriala nimetus 
Ireland Tropical medicine  Belgique/België/ 

Belgien *  
Chirurgie abdominale / Heelkunde op het 
abdomen 

Italia Medicina tropicale  Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske 
mave-tarmsygdomme 

Magyarország Trópusi betegségek  España Cirugía del aparato digestivo 
Österreich Spezifische Prophylaxe und 

Tropenhygiene 
 France Chirurgie viscérale et digestive 

Polska Medycyna transportu  Italia Chirurgia dell’apparato digestivo 
Portugal Medicina tropical  Lietuva Abdominalinė chirurgija 
Slovensko Tropická medicína  Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique 
United Kingdom Tropical medicine  Slovenija Abdominalna kirurgija 
   Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / 

Gastroenterologisk kirurgi 
    

Kehtetuks tunnistamise kuupäev vastavalt artikli 27 lõikele 5: 
    
   * 1. jaanuar 1983 
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 Traumatoloogia 

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat  
Neurofüsioloogia 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Riik Eriala nimetus  Riik Eriala nimetus  

Česká republika Traumatologie 
Urgentní medicína 

 Danmark Klinisk neurofysiologi 

Ireland Emergency medicine  España Neurofisiologia clínica 
Magyarország Traumatológia  Ireland Clinical neurophysiology 
Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza  Malta Newrofiżjoloġija Klinika 
Polska Medycyna ratunkowa  Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk 

neurofysiologi 
Slovensko Úrazová chirurgia  Sverige Klinisk neurofysiologi 
United Kingdom Accident and emergency medicine  United Kingdom Clinical neurophysiology 
 
 

Hamba-, suu- ja näo-lõualuu kirurga (arsti ja hambaarsti 
põhiõpe)1 

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat  
Riik Eriala nimetus 

Belgique/België/ 
Belgien 

Stomatologie et chirurgie orale et 
maxillo-faciale / Stomatologie en mond-, 
kaak- en aangezichtschirurgie 

Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Ireland Oral and maxillo-facial surgery 
Κύπρος Στοµατο-Γναθο-Προσωποχειρουργική 
Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-

faciale 
Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet 
Malta Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ 
Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia / Oral och 

maxillofacial kirurgi 
United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery 
 
 
 

                                                 
1 Hamba-, suu- ja näo-lõualuu kirurgi kvalifikatsiooni andva õppe eelduseks on arsti põhiõppe (artikkel 24) ja hambaarsti 

põhiõppe (artikkel 34) edukas läbimine.  
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6.2. Artikli 45 lõike 1 kohaselt teatud õigused omandanud arhitekti kvalifikatsiooni tõendav dokument 

Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Akadeemiline võrdlusaasta 
België/Belgique/Belgien – riiklike arhitektuurikõrgkoolide ja -instituutide poolt välja antud diplomid (architecte-architect) 

– Hasselti provintsi arhitektuurikõrgkooli poolt välja antud diplomid (architect) 
– kuninglike kunstiakadeemiate poolt välja antud diplomid (architecte – architect) 
– 'écoles Saint-Luc'-koolide poolt välja antudd diplomid (architecte – architect) 
– tsiviilinseneri ülikoolidiplomid, millele on lisatud arhitektide ühenduse väljaantud praktikatunnistus, mis annab selle omanikule õiguse 

kasutada arhitekti kutsenimetust “arhitekt” (architecte – architect) 
– tsentraalse või riikliku arhitektuurialase eksamikomisjoni poolt välja antud arhitektidiplomid (architecte – architect) 
– ülikoolide rakendusteaduse teaduskondade ja Monsi polütehnilise teaduskonna väljaantud tsiviilinseneri-arhitekti ja arhitekti-inseneri 

diplomid (ingénieur–architecte, ingénieur-architect) 

1987/1988 

Česká republika – “České vysoké učení technické” -ülikooli (Tšehhi tehnikaülikool Prahas) järgmiste teaduskondade poolt väljastatud diplomid:  
“Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství” (arhitektuuri ja hoonete ehituse teaduskond) (kuni 1951. aastani),  
“Fakulta architektury a pozemního stavitelství” (arhitektuuri ja hoonete ehituse teaduskond) (1951. aastast kuni 1960. aastani),  
“Fakulta stavební” (tsiviilehituse teaduskond) (1960. aastast) järgmistel erialadel: hoonete ehitus ja ehitus, hoonete ehitus ja arhitektuur, 
arhitektuur (sealhulgas linnaplaneerimine ja maakasutuse planeerimine), insenerehitus ja tööstuse ning põllumajanduse tootmishoonete 
ehitus või tsiviilehituse teooria õppekava hoonete ehituse ja arhitektuuri teooria erialal,  
“Fakulta architektury” (arhitektuuriteaduskond) (1976. aastast) järgmistel erialadel: arhitektuur, linnaplaneerimine ja maakasutuse 
planeerimine või arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava järgmised erialad: arhitektuur, arhitektuurse projekteerimise teooria, 
linnaplaneerimine ja maakasutuse planeerimine, arhitektuuri ajalugu ja ajaloomälestiste rekonstrueerimine või arhitektuur ja hoonete 
ehitus, 

– arhitektuuri ja ehituse erialal “Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše” poolt väljastatud diplomid (kuni 1951. aastani), 
– arhitektuuri ja ehituse erialal “Vysoká škola stavitelství v Brně” poolt väljastatud diplomid (1951. aastast kuni 1956. aastani), 
– arhitektuuri ja linnaplaneerimise teooria erialal “Vysoké učení technické v Brně”, “Fakulta architektury” (arhitektuuriteaduskond) poolt 

väljastatud diplomid (1956. aastast) või ehitusteooria erialal “Fakulta stavební” (tsiviilehituse teaduskond) poolt väljastatud diplomid 
(1956. aastast), 

– ehituse ja arhitektuuri või tsiviilehituse erialal “Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava”, “Fakulta stavební” (tsiviilehituse 
teaduskond) poolt väljastatud diplomid (1997. aastast), 

– arhitektuuri osakonna linnaplaneerimise ja arhitektuuri erialal “Technická univerzita v Liberci”, “Fakulta architektury” (arhitektuuri 
teaduskond) poolt väljastatud diplomid (1994. aastast), 

– arhitektuurilise projekteerimise osakonna disaini erialal “Akademie výtvarných umění v Praze” poolt väljastatud diplomid, 
– arhitektuuri osakonna disaini erialal “Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze” poolt väljastatud diplomid, 
– ilma spetsialiseerumiseta või hoonete ehituse erialal “Česká komora architektů” poolt väljastatud tunnistus; 
 

2006 /2007 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Akadeemiline võrdlusaasta 
Danmark – Kopenhaageni ja Århusi riiklike arhitektuurikoolide poolt välja antud diplomid (architekt) 

– arhitektide komisjoni 28. mai 1975. aasta seaduse nr 202 kohaselt välja antud kutsetunnistus (registreret arkitekt) 
– ehituskõrgkoolide poolt välja antud diplomid (bygningskonstruktoer), millele on lisatud pädevate ametiasutuste tunnistus, mis kinnitab, et 

asjaomane isik on sooritanud kvalifikatsioonieksami; eksam sisaldab asjaomase isiku poolt vähemalt 6-aastase kutsepraktika jooksul 
kavandatud ja realiseeritud projektide hindamist; kutsepraktika hõlmab käesoleva direktiivi artiklis 48 nimetatud tegevusi. 

1987/1988 

Deutschland – kunstikõrgkoolide poolt arhitektuuri erialal välja antud diplomid (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK) 
– tehniliste kõrgkoolide “Technische Hochschulen”, tehnikaülikoolide, ülikoolide ja juhul, kui kõnealused kõrgkoolid on liidetud asutuseks 

“Gesamthochschulen”, nimetatud “Gesamthochschulen” arhitektuuriosakondade (Architektur/Hochbau) poolt välja antud diplomid (Dipl.-
Ing. ja muud teaduslikud kraadid, mille võib nende diplomite omanikele hiljem omistada); 

– rakenduslike kõrgkoolide “Fachhochschulen” ja juhul, kui kõnealused kõrgkoolid on liidetud asutuseks “Gesamthochschulen”, nimetatud 
“Gesamthochschulen” arhitektuuriosakondade (Architektur/Hochbau) poolt välja antud diplomid, millele on juhul, kui õppeaeg on alla 
nelja aasta, kuid vähemalt kolm aastat, lisatud tunnistus, mis kinnitab nelja-aastast töökogemust Saksamaa Liitvabariigis ja mille on välja 
andnud kutseorgan kooskõlas artikli 47 lõikega 1 (Dipl.-Ing. ja muud teaduslikud kraadid, mille võib nende diplomite omanikele hiljem 
omistada); 

– enne 1. jaanuari 1973 õppeasutuste “Ingenieurschulen” ja “Werkkunstschulen” arhitektuuriosakondade poolt välja antud diplomid 
(Prüfungszeugnisse), millele on lisatud pädevate ametiasutuste tunnistus, mis kinnitab, et asjaomane isik on sooritanud 
kvalifikatsioonieksami; eksam sisaldab asjaomase isiku poolt vähemalt 6-aastase kutsepraktika jooksul kavandatud ja realiseeritud 
projektide hindamist; kutsepraktika hõlmab käesoleva direktiivi artiklis 48 nimetatud tegevusi. 

1987/1988 

Eesti – diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996. aastast (diploma in architectural 
studies awarded by the Faculty of Architecture at the Estonian Academy of Arts since 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 
1989-1995 (awarded by Tallinn Art University in 1989-1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (awarded 
by the State Art Institute of the Estonian SSR in 1951-1988) 

2006/2007 

Eλλάς – Ateena kõrgkooli Metsovion Polytechnion poolt välja antud insener-arhitekti diplomid, millele on lisatud Kreeka tehnikakoja tunnistus, 
mis kinnitab õigust tegutseda arhitektuuri valdkonnas; 

– Thessaloniki kõrgkooli Aristotelion Panepistimion poolt välja antud insener-arhitekti diplomid, millele on lisatud Kreeka tehnikakoja 
tunnistus, mis kinnitab õigust tegutseda arhitektuuri valdkonnas; 

– Ateena kõrgkooli Metsovion Polytechnion poolt välja antud insener-tsiviilinseneri diplomid, millele on lisatud Kreeka tehnikakoja 
tunnistus, mis kinnitab õigust tegutseda arhitektuuri valdkonnas; 

– Thessaloniki kõrgkooli Aristotelion Panepistimion poolt välja antud insener-tsiviilinseneri diplomid, millele on lisatud Kreeka tehnikakoja 
tunnistus, mis kinnitab õigust tegutseda arhitektuuri valdkonnas; 

– kõrgkooli Panepistimion Thrakis poolt välja antud insener-tsiviilinseneri diplomid, millele on lisatud Kreeka tehnikakoja tunnistus, mis 
kinnitab õigust tegutseda arhitektuuri valdkonnas; 

– kõrgkooli Panepistimion Patron poolt välja antud insener-tsiviilinseneri diplomid, millele on lisatud Kreeka tehnikakoja tunnistus, mis 
kinnitab õigust tegutseda arhitektuuri valdkonnas 

1987/1988 

España Haridus- ja teadusministeeriumi või ülikoolide poolt omistatud arhitekti kutsekvalifikatsioon (título oficial de arquitecto) 1987/1988 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Akadeemiline võrdlusaasta 
France – kuni 1959. aastani haridusministeeriumi ja pärast seda kultuuriministeeriumi poolt välja antud riiklik arhitekti diplom (architecte DPLG); 

– arhitektuurikõrgkooli “Ecole spéciale d'architecture” poolt välja antud diplomid (architecte DESA); 
– alates 1955. aastast kõrgkooli “Ecole nationale supérieure des Arts et Industries de Strasbourg” (endise nimega “Ecole nationale 

d'ingénieurs de Strasbourg”) arhitektuuriteaduskonna poolt välja antud diplomid (architecte ENSAIS). 

1987/1988 

Ireland – kraad “Bachelor of Architecture” (B Arch.(NUI)), mille kõrgkool National University of Ireland on välja andnud Dublini kolledži 
University College arhitektuurieriala lõpetanutele; 

– tehnoloogiakolledži College of Techology (Bolton Street, Dublin) väljaantud ülikoolitasemel arhitektidiplom (Dipl.Arch.);  
– instituudi Royal Institute of Architects of Ireland assotsieerunud liikme tunnistus (ARIAI); 
– instituudi Royal Institute of Architects of Ireland liikmetunnistus (MRIAI). 

1987/1988 

Italia – ülikoolide, polütehniliste instituutide ning Veneetsia ja Reggio Calabria kõrgemate arhitektuuriinstituutide poolt välja antud diplomid 
“laurea in architettura”, millele on lisatud diplom, mis annab selle omanikule õiguse töötada iseseisvalt arhitektina ja mille on välja 
andnud haridusministeerium pärast seda, kui taotleja on sooritanud pädeva komisjoni ees riigieksami, mis annab talle õiguse iseseisvalt 
arhitektina töötada (dott.Architetto); 

– ülikoolide ja polütehniliste instituutide poolt välja antud diplomid ehituse erialal (“sezione costenzione civile”), millele on lisatud diplom, 
mis annab selle omanikule õiguse tegutseda iseseisvalt arhitektuuri valdkonnas ja mille on välja andnud haridusministeerium pärast seda, 
kui taotleja on sooritanud pädeva komisjoni ees riigieksami, mis annab talle õiguse iseseisvalt arhitektina töötada (dott. Ing. Architetto or 
dott. Ing. in ingegneria civile); 

1987/1988 

Κύπρος – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (Küprose 
Teadus- ja Tehnikakoja (ETEK) poolt välja antud arhitektide registri registreerimistunnistus). 

2006/2007 

Latvija – “Arhitekta diploms” ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958.gadam, 
Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958 gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes 
Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un “Arhitekta prakses sertifikāts”, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (arhitekti diplom, mida 
Läti Riikliku Ülikooli tsiviilehituse teaduskonna arhitektuuri osakond andis välja kuni 1958. aastani, mida Riia Polütehnilise Instituudi 
tsiviilehituse teaduskonna arhitektuuri osakond andis välja aastatel 1958–1991, mida Riia Tehnikaülikooli arhitektuuri teaduskond annab 
välja alates 1991. aastast ning Läti Arhitektide Liidu registreerimistunnistus); 

2006/2007 

Lietuva insener-arhitekti/arhitekti (inžinierius architektas/architektas) diplom, mida Kaunase Polütehniline Instituut Kauno politechnikos institutas 
andis välja kuni 1969. aastani; 

– diplomid arhitekti rakendusliku kõrghariduse / kõrghariduse / magistrikraadi omandamise kohta (architektas/architektūros 
bakalauras/architektūros magistras), mida Vilnius inžinerinis statybos institutas andis välja 1990. aastani, Vilnius technikos universitetas 
1996. aastani, Vilnius Gedimino technikos universitetas annab välja 1996. aastast alates; 

LTSR Valstybinis dailės institutas poolt kuni 1990. aastani ja alates 1990. aastast Vilniaus dailės akademija väljaantavad spetsialistide 
diplomid arhitekti rakendusliku kõrghariduse / kõrghariduse / magistrikraadi omandamise kohta (architektūros kursas/architektūros 
bakalauras/architektūros magistras); 

diplomid arhitekti kõrghariduse/magistrikraadi (architektūros bakalauras/architektūros magistras) omandamise kohta, mida Kauno 
technologijos universitetas annab välja alates 1997. aastast; 

kõikidele nendele dokumentidele peab olema lisatud atesteerimiskomisjoni poolt välja antud tunnistus, mis annab õiguse arhitektuuri alal 
tegutsemiseks (atesteeritud arhitekt / Atestuotas architektas) 

2006/2007 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Akadeemiline võrdlusaasta 
Magyarország “okleveles építészmérnök” diplom (arhitekti diplom, arhitektuurimagister), mida annavad välja ülikoolid;  

– “okleveles építész tervező művész” diplom (magistridiplom arhitektuuri või üldehituse alal), mida annavad välja ülikoolid. 
2006/2007 

Malta Perit: Lawrja ta’ Perit, mida annab välja Universita` ta’ Malta-ülikool, annab õiguse registreerida end kui “Perit”; 2006/2007 
Nederland – Delfti või Eindhoveni tehnikakolledžite arhitektuuriosakondade poolt välja antud tunnistus, mis kinnitab, et selle omanik on sooritanud 

arhitektuuri erialal kraadieksami (bouwkundig ingenieur); 
– riiklikult tunnustatud arhitektuuriakadeemiate diplomid (architect); 
– kuni 1971. aastani endiste arhitektuurikolledžite (Hoger Bouwkunstonderricht) diplomid (architect HBO); 
– kuni 1970. aastani endiste arhitektuurikolledžite (voortgezet Bouwkunstonderricht) diplomid (architect VBO); 
– tunnistus, mis kinnitab, et asjaomane isik on läbinud Madalmaade Arhitektide Liidu “Bond van Nederlandse Architecten” (BNA) 

arhitektide nõukogu korraldatud eksami (architect); 
– arhitektuuriinstituudi fondi “Stichting Instituut voor Architectuur” (IVA) diplom, mis on antud pärast kõnealuse fondi korraldatud ja 

vähemalt nelja aasta pikkuse kursuse läbimist ning millele on lisatud pädeva ametiasutuse tunnistus, mis kinnitab, et asjaomane isik on 
sooritanud kvalifikatsioonieksami; eksam sisaldab asjaomase isiku poolt vähemalt 6-aastase kutsepraktika jooksul kavandatud ja 
realiseeritud projektide hindamist; kutsepraktika hõlmab käesoleva direktiivi artiklis 44 nimetatud tegevusi; 

– pädevate ametiasutuste väljaantud tunnistus, mis kinnitab, et asjaomane isik on enne 5. augustit 1985 sooritanud kraadieksami “Kandidaat 
in de bouwkunde” Delfti või Eindhoveni tehnikakolledžite juures ja et vähemalt viie kõnealusele kuupäevale vahetult eelneva aasta 
jooksul on ta tegutsenud arhitektina viisil, mille laad ja olulisus tagab Madalmaade nõuete kohaselt antud erialal tegutsemiseks piisava 
pädevuse (architect); 

– tunnistus, mille pädevad ametiasutused annavad välja üksnes isikutele, kes olid enne 5. augustit 1985 saanud 40aastaseks, ja mis kinnitab, 
et asjaomane isik on vähemalt viie kõnealusele kuupäevale vahetult eelneva aasta jooksul tegutsenud arhitektina viisil, mille laad ja 
olulisus tagab Madalmaade nõuete kohaselt antud erialal tegutsemiseks piisava pädevuse (architect); 

– seitsmendas ja kaheksandas taandes nimetatud tunnistusi ei ole enam vaja tunnustada pärast seda, kui on jõustunud Madalmaade õigus- ja 
haldusnormid, mis reguleerivad arhitektuurialase tegevuse alustamist ja teostamist arhitekti kutsenimetust kasutades, kuivõrd kõnealuste 
õigusnormide kohaselt ei anna need tunnistused õigust kõnealuse tegevuse alustamiseks arhitekti kutsenimetust kasutades; 

1987/1988 

Österreich – Viini ja Grazi Tehnikaülikoolide ning Innsbrucki Ülikooli insenerehituse (“Bauingenieurwesen”), hoonete ehituse (“Hochbau”) ja 
arhitektuuri (“Architektur”) teaduskonna poolt arhitektuuri, insenerehituse (“Bauingenieurwesen”) /hoonete ehituse (“Hochbau”) ja 
ehitusinseneri (“Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen”) erialal välja antud diplomid; 

– Pinnakultuuride Ülikooli (“Universität für Bodenkultur”) poolt pinnakultuuride tehnoloogia ja veemajanduse erialal (“Kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft”) välja antud diplomid 

– Viini Kujutava Kunsti Kõrgkooli arhitektuuriinstituudi poolt välja antud diplomid 
– Viini Kujutava Kunsti Akadeemia poolt arhitektuuri erialal välja antud diplomid 
– rakenduslike tehnikakõrgkoolide, kutseõppeasutuste või ehituskutsekoolide poolt välja antud diplomid (Ing.), millele on lisatud 

ehitusmeistri (“Baumeister”) tunnistus, mis kinnitab, et asjaomane isik on läbinud vähemalt 6-aastase eksamiga lõppeva kutsepraktika 
Austrias; 

– Linzi Kunstilise ja Tööstusliku Disaini Ülikooli poolt arhitektuuri erialal välja antud diplomid; 
– ehitusinseneri või insener-konsultandi kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ehituse erialadel (“Hochbau”, “Bauwesen”, 

“Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen”, “Kulturtechnik und Wasserwirtschaft”) kooskõlas seadusega tsiviilehitajate kohta 
(Ziviltechnikergesetz, BGBl. No 156/1994). 

1997/1998 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Akadeemiline võrdlusaasta 
Polska Diplomid, mis on välja antud järgmiste kõrgkoolide poolt: 

– Varssavi Tehnikaülikool, arhitektuuriteaduskond (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); arhitekti kutsenimetus: inżynier architekt, magister 
nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier 
architekt 
(1945. aastast kuni 1948. aastani kutsenimetused: inżynier architekt, magister nauk technicznych; 1951. aastast kuni 1956. aastani kutsenimetus: inżynier 
architekt; 1954. aastast kuni 1957. aastani, 2. järk, kutsenimetus: inżyniera magistra architektury; 1957. aastast kuni 1959. aastani kutsenimetus: 
inżyniera magistra architektury; 1959. aastast kuni 1964. aastani kutsenimetus: magistra inżyniera architektury; 1964. aastast 1982. aastani kutsenimetus: 
magistra inżyniera architekta; 1983. aastast kuni 1990. aastani kutsenimetus: magister inżynier architekt; alates 1991. aastast kutsenimetus: magistra 
inżyniera architekta), 

– Krakovi Tehnikaülikool, arhitektuuriteaduskond (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); arhitekti kutsenimetus: magister inżynier architekt 
(1945. aastast kuni 1953. aastani Kaevandamise ja Metallurgia Akadeemia arhitektuuri polütehniline teaduskond– Akademia Górniczo-Hutnicza, 
Politechniczny Wydział Architektury), 

– Wrocławi Tehnikaülikool, arhitektuuriteaduskond (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); arhitekti kutsenimetus: inżynier architekt, magister 
nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt 
(1949. aastast kuni 1964. aastani kutsenimetus: inżynier architekt, magister nauk technicznych; 1956. aastast kuni 1964. aastani kutsenimetus: magister 
inżynier architektury; alates 1964. aastast kutsenimetus: magister inżynier architekt), 

– Sileesia Tehnikaülikool, arhitektuuriteaduskond Gliwices (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); arhitekti kutsenimetus: inżynier architekt; 
magister inżynier architekt (1945. aastast kuni 1955.aastani ehitusteaduskond – Wydział Inżynieryjno-Budowlany, kutsenimetus: inżynier architekt; 
1961. aastast kuni 1969. aastani ehituskonstruktsioonide ja üldehituse teaduskond – Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, kutsenimetus: 
magister inżynier architekt; 1969. aastast kuni 1976. aastani tsiviilehituse ja arhitektuuri teaduskond – Wydział Budownictwa i Architektury, 
kutsenimetus: magister inżynier architekt; alates 1977. aastast arhitektuuriteaduskond – Wydział Architektury, kutsenimetus: magister inżynier architekt 
ja alates 1995. aastast kutsenimetus: inżynier architekt), 

– Poznani Tehnikaülikool, arhitektuuriteaduskond (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); arhtitekti kutsenimetus: inżynier 
architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (1945. aastast kuni 1955. aastani Insenerikool, arhitektuuriteaduskond – 
Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury kutsenimetus: inżynier architektury; alates 1978. aastast kutsenimetus: magister inżynier 
architekt ja alates 1999. aastast kutsenimetus: inżynier architekt), 

– Gdanksi Tehnikaülikool, arhitektuuriteaduskond (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); arhitekti kutsenimetus: magister inżynier architekt 
(1945. aastast kuni 1969. aastani arhitektuuriteaduskond – Wydział Architektury, 1969. aastast kuni 1971. aastani tsiviilehituse ja arhitektuuri 
teaduskond – Wydział Budownictwa i Architektury, 1971. aastast kuni 1981. aastani Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Instituut – Instytut Architektury i 
Urbanistyki, alates 1981. aastast arhitektuuriteaduskond – Wydział Architektury), 

– Białystoki Tehnikaülikool, arhitektuuriteaduskond (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); arhitekti kutsenimetus: magister inżynier architekt 
(1975. aastast kuni 1989. aastani Arhitektuuriinstituut – Instytut Architektury), 

– Łódźi Tehnikaülikool, tsiviilehituse, arhitektuuri ja keskkonnakujunduse teaduskond (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i 
Inżynierii Środowiska); arhitekti kutsenimetus: inżynier architekt; magister inżynier architekt (1973. aastast kuni 1993. aastani tsiviiltehituse ja 
arhitektuuri teaduskond – Wydział Budownictwa i Architektury ja alates 1992. aastast tsiviilehituse, arhitektuuri ja keskkonnakujunduse teaduskond – 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; 1973. aastast kuni 1978. aastani kutsenimetus: inżynier architekt, alates 1978. aastast 
kutsenimetus: magister inżynier architekt), 

– Szczecini Tehnikaülikool, tsiviilehituse ja arhitektuuri teaduskond (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); arhitekti 
kutsenimetus: inżynier architekt; magister inżynier architekt  (1948. aastast kuni 1954. aastani Kõrgem Insenerikool, arhitektuuriteaduskond – Wyższa 
Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, kutsenimetus: inżynier architekt, alates 1970. aastast kutsenimetus: magister inżynier architekt ja alates 1998. 
aastast kutsenimetus: inżynier architekt). 

Kõikidele nimetatud dokumentidele peab olema lisatud liikmetunnistus, mille on välja andnud Poola asjaomase piirkonna arhitektide koda ning mis annab 
õiguse Poolas arhitektuuri alal tegutsemiseks. 

2006/2007 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Akadeemiline võrdlusaasta 
Portugal – Lissaboni ja Porto kunstikõrgkoolide poolt välja antud diplom ''diploma do curso especial de arquitectura''; 

– Lissaboni ja Porto kunstikõrgkoolide poolt välja antud arhitektidiplom “diploma de arquitecto” 
– Lissaboni ja Porto kunstikõrgkoolide poolt välja antud diplom ''diploma do curso de arquitectura''  
– Lissaboni Kunstikõrgkooli poolt välja antud diplom ''diploma de licenciatura em arquitectura''  
– Lissaboni Tehnikaülikooli ja Porto Ülikooli poolt välja antud diplom ''carta de curso de licenciatura em arquitectura''  
– Lissaboni Tehhnikaülikooli tehnikainstituudi poolt välja antud ehitusinseneri diplom (licenciatura em engenharia civil) 
– Porto Ülikooli ehitusteaduskonna poolt välja antud inseneridiplom (licenciatura em engenharia civil) 
– Coimbra Ülikooli loodusteaduste ja tehnika teaduskonna poolt välja antud inseneridiplom (licenciatura em engenharia civil) 
– Minho Ülikooli poolt välja antud inseneridiplom (licenciatura em engenharia civil, produção)  

1987/1988 

Slovenija – “Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture” ((kõrgkooli arhitektuuri eriala 
diplom), mille on väljastanud arhitektuuriteaduskond ja millele on lisatud seaduslikult tunnustatud arhitektuuri alal pädeva asutuse 
tunnistus, mis annab õiguse arhitektuuri erialal tegutsemiseks, 

– tehnikateaduskondade poolt väljaantav ülikoolidiplom, millega koos omistatakse “univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) / 
univerzitetna diplomirana inženirka” kraad; diplomile on lisatud seaduslikult tunnustatud arhitektuuri alal pädeva asutuse tunnistus, 
mis annab õiguse arhitektuuri alal tegutsemiseks. 

2006/2007 



 
13781/2/04 REV 2  AR/sk 9 
VI LISA DG C I    ET 

Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Akadeemiline võrdlusaasta 
Slovensko – diplom arhitektuuri ja hoonete ehituse erialal (“architektúra a pozemné staviteľstvo”), mida Slovaki Tehnikaülikool (Slovenská vysoká 

škola technická) Bratislavas andis välja aastatel 1950–1952 (kutsenimetus: Ing.); 
– diplom arhitektuuri erialal (“architektúra”), mida Slovaki Tehnikaülikooli arhitektuuri ja hoonete ehituse teaduskond (Fakulta 

architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavas andis välja aastatel 1952–1960 (kutsenimetus: Ing. 
arch.); 

– diplom hoonete ehituse erialal (“pozemné staviteľstvo”), mida Slovaki Tehnikaülikooli arhitektuuri ja hoonete ehituse teaduskond 
(Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavas andis välja aastatel 1952–1960 
(kutsenimetus: Ing.); 

– diplom arhitektuuri erialal (“architektúra”), mida Slovaki Tehnikaülikooli tsiviilehituse teaduskond (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká 
škola technická) Bratislavas andis välja aastatel 1961–1976 (kutsenimetus: Ing. arch.); 

– diplom hoonete ehituse erialal (“pozemné stavby”), mida Slovaki Tehnikaülikooli tsiviilehituse teaduskond (Stavebná fakulta, Slovenská 
vysoká škola technická) Bratislavas andis välja aastatel 1961–1976 (kutsenimetus: Ing.); 

– diplom arhitektuuri erialal (“architektúra”), mida Slovaki Tehnikaülikooli arhitektuuriteaduskond (Fakulta architektúry, Slovenská 
vysoká škola technická) Bratislavas annab välja alates 1977. aastast (kutsenimetus: Ing. arch.), 

– diplom linnakujunduse erialal (“urbanizmus”), mida Slovaki Tehnikaülikooli arhitektuuriteaduskond (Fakulta architektúry, Slovenská 
vysoká škola technická) Bratislavas annab välja alates 1977. aastast (kutsenimetus: Ing. arch.); 

– diplom hoonete ehituse erialal (“pozemné stavby”), mida Slovaki Tehnikaülikooli tsiviilehituse teaduskond (Stavebná fakulta, Slovenská 
vysoká škola technická) Bratislavas andis välja aastatel 1977–1997 (kutsenimetus: Ing.); 

– diplom arhitektuuri ja hoonete ehituse erialal (“architektúra a pozemné stavby”), mida Slovaki Tehnikaülikooli tsiviilehituse teaduskond 
(Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavas annab välja alates 1998. aastast (kutsenimetus: Ing.); 

– diplom hoonete ehituse erialal spetsialiseerumisega arhitektuurile (“pozemné stavby – špecializácia: architektúra”), mida Slovaki 
Tehnikaülikooli tsiviilehituse teaduskond (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) Bratislavas andis välja aastatel 2000–2001 
(kutsenimetus: Ing.); 

– diplom hoonete ehituse ja arhitektuuri erialal (“pozemné stavby a architektúra”), mida Slovaki Tehnikaülikooli tsiviilehituse teaduskond 
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) Bratislavas annab välja alates 2001. aastast (kutsenimetus: Ing.); 

– diplom arhitektuuri erialal (“architektúra”), mida Bratislava Kunstiakadeemia (Vysoká škola výtvarných umení) annab välja alates 1969. 
aastast (kuni 1990. aastani kutsenimetus: Akad. arch., aastatel 1990–1992 kutsenimetus: Mgr., aastatel 1992–1996 kutsenimetus: Mgr. 
arch., alates 1997. aastast kutsenimetus: Mgr. art.), 

– diplom hoonete ehituse erialal (“pozemné staviteľstvo”), mida Košice Tehnikaülikooli tsiviilehituse teaduskond (Stavebná 
fakulta,Technická univerzita) andis välja aastatel 1981–1991 (kutsenimetus: Ing.). 

Kõikidele nimetatud dokumentidele peab olema lisatud: 
– Bratislavas asuva Slovaki arhitektide koja (Slovenská komora architektov) poolt välja antud luba eriala välja toomata või töötamiseks 

hoonete ehituse (“pozemné stavby”) või maakasutuse planeerimise (“územné plánovanie”) erialal; 
– Bratislavas asuva Slovaki ehitusinseneride koja (Slovenská komora stavebných inžinierov) poolt välja antud luba töötamiseks hoonete 

ehituse (“pozemné stavby”) erialal. 

2006/2007 

Suomi/Finland – tehnikaülikoolide ja Oulu Ülikooli arhitektuuriteaduskondade poolt välja antud diplomid (arkkitehti/arkitekt) 
– tehnikakõrgkoolide poolt välja antud diplomid (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) 

1997/1998 
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Riik Kvalifikatsiooni tõendav dokument Akadeemiline võrdlusaasta 
Sverige – Kuningliku Tehnikainstituudi arhitektuurikooli, Chalmersi Tehnikainstituudi ja Lundi Ülikooli tehnikainstituudi poolt valja antud 

diplomid (arkitekt, arhitektuurimagister) 
– Rootsi Arhitektide Liidu “Svenska Arkitekters Riksförbund” (SAR) liikme tunnistus, kui kõnealune isik on omandanud ettevalmistuse 

riigis, mille suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse 

1997/1998 

United Kingdom – kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, mille on pärast eksami sooritamist välja andnud: 
– Royal Institute of British Architects 
– Ülikoolide, polütehniliste instituutide, kolledžite, tehnoloogia- ja kunstikoolide juures asuvad arhitektuuriosakonnad  

ja mida 10. juunil 1985 Ühendkuningriigi Architects Registration Council registrisse kandmiseks (Architect) tunnustas;  
– tunnistus, mis kinnitab, et selle omanik on 1931. aasta seaduse Architects Registration Act jaotise 6 lõike 1 punktide a, b või jaotise 6 

lõike 1 alusel omandanud õiguse arhitekti kutsenimetusele (Architect); 
– tunnistus, mis kinnitab, et selle omanik on 1938. aasta seaduse Architects Registration Act jaotise 2 alusel omandanud õiguse arhitekti 

kutsenimetusele (Architect). 

1987/1988 

 
 

________________________ 
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VII LISA 
 

Dokumendid ja tunnistused, mille esitamist võib nõuda artikli 46 lõike 1 kohaselt 

 

1. Dokumendid 

a) Asjaomase isiku kodakondsust tõendav dokument. 

b) Koopia erialast pädevust või kvalifikatsiooni tõendavast tunnistusest, mis annab õiguse 

asjaomasel kutsealal tegutsemiseks, ning vajadusel tõend kõnealuse isiku poolt omandatud 

tööalase kogemuse kohta. 

Lisaks sellele võivad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused nõuda taotlejalt tema koolitust 

ja väljaõpet puudutava teabe esitamist, kuivõrd see on vajalik tuvastamaks võimalikke 

kõrvalekaldeid päritoluliikmesriigi poolt nõutud koolitusest ja väljaõppest kooskõlas artikliga 

14. Kui taotleja ei suuda nimetatud teavet esitada, pöörduvad vastuvõtva liikmesriigi pädevad 

asutused päritoluliikmesriigi kontaktasutuse, pädeva asutuse või mõne muu asjaomase asutuse 

poole. 

c) Artiklis 16 nimetatud juhtudel päritoluliikmesriigi või liikmesriigi, kust teise riigi kodanik 

tuleb, asjaomase asutuse või institutsiooni poolt väljastatud tõend tegevuse liigi ja kestuse 

kohta. 



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

d) Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus, kes nõuab reguleeritud kutsealal tegevust alustada 

soovivatelt kodanikelt hea maine ja laitmatu reputatsiooni või isiku pankroti väljakuulutamise 

puudumise tõendamist või kes kutsealal tegutsemise ametialaste käitumisreeglite vastu 

eksimise või kuriteos süüdimõistmise tõttu edasi lükkab või keelustab, aktsepteerib 

vastuvõtva liikmesriigi territooriumil kõnealusel kutsealal tegutseda soovivate teiste 

liikmesriikide kodanike puhul piisava tõendina päritoluliikmesriigi või liikmesriigi, kust teise 

riigi kodanik tuleb, pädeva asutuse poolt väljaantud tõendit, mis tõendab nõuetele vastavust. 

Päritoluliikmesriigi asutused peavad nõutud dokumendid esitama kahe kuu jooksul. 

Kui päritoluliikmesriik või liikmesriik, kust teise riigi kodanik tuleb, ei anna välja 

eelnimetatud dokumentaalset tõendit, asendatakse need tõendid vandega või kui riigis ei ole 

vanne sätestatud, siis tõotusega, mille asjaomane isik annab pädeva kohtuorgani või 

haldusasutuse ees või vajadusel päritoluliikmesriigi või liikmesriigi, kust teise riigi kodanik 

tuleb, notari või pädeva kutseorgani ees; selline organ või notar annab välja tunnistuse, mis 

tõendab vande või tõotuse autentsust. 

e) Kui vastuvõttev liikmesriik nõuab oma kodanikelt reguleeritud kutsealal tegutsemiseks 

dokumentaalset tõendit füüsilise ja vaimse tervise kohta, aktsepteerib asjaomane liikmesriik 

päritoluliikmesriigis nõutud sellekohast dokumenti piisava tõendina. Kui päritoluliikmesriik 

sellist tõendit ei nõua, aktsepteerib vastuvõttev liikmesriik selle riigi pädeva asutuse poolt 

väljastatud tõendit. Sellisel juhul peab päritoluliikmesriigi pädev asutus esitama nõutud tõendi 

kahe kuu jooksul.  
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f) Kui vastuvõttev liikmesriik nõuab oma kodanikelt, kes soovivad alustada tegevust 

reguleeritud kutsealal, 

– usaldusväärse finantsolukorra tõendamist, 

– tõendit selle kohta, et nad on oma kutsevastutusest tuleneda võivate finantstagajärgede 

vastu kindlustatud, täites vastuvõtvas liikmesriigis kindlustuskatte tingimuste ja 

ulatusega seonduvaid kehtivaid õigusnorme, 

aktsepteerib kõnealune liikmesriik teiste liikmesriikide pankade ja kindlustusseltside poolt 

välja antud sellekohaseid tõendeid piisavate tõenditena. 

2. Sertifikaadid 

Hõlbustamaks käesoleva direktiivi III jaotise III peatüki kohaldamist, võivad liikmesriigid ette 

näha, et lisaks kvalifikatsiooni tõendavatele dokumentidele peavad käesoleva direktiiviga 

ettenähtud haridus- ja koolitusnõuetele vastavad isikud esitama oma päritoluliikmesriigi pädevate 

asutuste poolt välja antud sertifikaadi, milles märgitakse, et kõnealused kvalifikatsiooni tõendavad 

dokumendid on need, millele käesolevas direktiivis viidatakse. 
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I SISSEJUHATUS 

 

1. Komisjon esitas 7. märtsil 2002. aastal EÜ asutamislepingu artikli 40, artikli 47 lõike 1, 

lõike 2 esimese ja kolmanda lause ning artikli 55 põhjal ettepaneku Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb kutsekvalifikatsioonide tunnustamist1. 

 

2. Majandus- ja sotsiaalkomitee esitas oma arvamuse 18. septembril 2002. aastal2. 

 

3. Euroopa Parlament esitas oma arvamuse esimesel lugemisel 11. veebruaril 2004. 

aastal3. 

 

4. Komisjon esitas muudetud ettepaneku 20. aprillil 2004. aastal4. 

 

5. Nõukogu võttis 21. detsembril 2004. aastal vastu oma ühise seisukoha vastavalt EÜ 

asutamislepingu artiklile 251. 

 

II EESMÄRGID 

 

6. Ettepaneku üldine eesmärk on konsolideerimine ja lihtsustamine. Asjaomaste 

kutsealade kutsekvalifikatsioonide tunnustamist käsitlevate eeskirjade lihtsustamise ja 

täpsustamise tagamiseks püütakse ettepanekuga konsolideerida ühtseks direktiiviks 

kaksteist “sektoridirektiivi”, mis reguleerivad arstide, üldhoolduse eest vastutavate 

meditsiiniõdede, hambaarstide, veterinaararstide, ämmaemandate, apteekrite ja 

arhitektide kutsekvalifikatsioonide tunnustamist ning samuti kolm “üldsüsteemi” 

direktiivi. Ettepanekuga lihtsustatakse süsteemi struktuuri ja tõhustatakse selle 

toimimist, säilitades samas põhitingimused ja tagatised. Töö- ja teenuseturu 

paindlikumaks muutmiseks lihtsustatakse ettepanekuga piiriüleste teenuste osutamise 

tingimusi 

                                                 
1 EÜT C 181E, 30.7.2002, lk 183. 
2 ELT C 61, 14.3.2003, lk 67. 
3 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
4 KOM(2004) 317 - 8722/04 
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võrreldes asutamisvabaduse suhtes kohaldatavate tingimustega. Haldamise 

lihtsustamiseks asendatakse mitmed olemasolevad komiteed ühe regulatiivkomiteega. 

Ettepanek sisaldab samuti riiklike ametiasutuste vahelist ning riiklike ametiasutuste ja 

komisjoni vahelist tõhustatud koostööd käsitlevaid sätteid kodanike teavitamise ja 

nõustamise ning probleemide lahendamise alal. 

 

III ÜHINE SEISUKOHT 

 

I jaotis - Üldsätted 

 

7. Nõukogu on artikli 2 lõikes 2 asendanud mõiste “reguleeritud kutsetegevus” mõistega 

“reguleeritud kutseala artikli 3 lõike 1 punkti a tähenduses”, kuna esimene mõiste pole 

ja viimane mõiste on artiklis 3 määratletud. 

 

8. Käesoleva direktiivi ja kehtivate direktiivide, v.a ettepaneku artikliga 57 (ühise 

seisukoha artikkel 61)5 kehtetuks tunnistatud direktiivide, vahelise suhte selgitamiseks 

on nõukogu lisanud artiklile 2 uue lõike 3 ja uue põhjenduse (ühise seisukoha põhjendus 

37). 

 

9. Euroopa Parlament on teinud ettepaneku artiklile 2 uue lõike 2a lisamiseks, mille alusel 

ei kuuluks notarid käesoleva direktiivi reguleerimisalasse. Komisjoni poolt muudetud 

ettepanekus esiletoodud põhjustel ei kiitnud nõukogu nimetatud muudatust heaks. 

 

 Sellega seoses on nõukogu põhjenduses 31 (ühise seisukoha põhjendus 36) heaks 

kiitnud Euroopa Parlamendi muudatuses 31 sisalduva idee, lähendades samas selle 

sõnastust EÜ asutamislepingu artikli 45 sõnastusele. Lisaks sellele peab nõukogu 

                                                 
5 Ühises seisukohas kasutatakse jooksvat numeratsiooni. Kui selle tulemusena ühises 

seisukohas esinevate põhjenduste, artiklite ja/või lõigete numbrid erinevad komisjoni 
ettepaneku vastavatest numbritest, märgib käesolev dokument nii komisjoni ettepanekus 
esineva numbri, kui ühises seisukohas esineva numbri. 
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ülearuseks märkida, et direktiiv ei piira asutamislepingu sätete (artikli 45 ja artikli 39 

lõike 4) kohaldamist ning on seepärast selle avalduse nimetatud põhjendusest 

kustutanud. Nõukogu leiab samuti, et viited tervishoiule ja tarbijakaitsele väärivad 

eraldi põhjendust (ühise seisukoha põhjendus 38). 

 

10. Euroopa Parlament on teinud ettepaneku uue artikli 2a lisamiseks, mis laiendaks 

direktiivi reguleerimisala kolmandate riikide kodanikele (muudatus 36). Komisjoni 

poolt muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel ei kiitnud nõukogu nimetatud 

muudatust heaks. Sarnastel põhjustel on nõukogu piiranud artikli 2 lõike 2 kohaldamist 

“liikmesriigi kodanikele”. 

 

11. Nõukogu on lisanud artikli 3 lõikele 1 täiendavad määratlused (d) kuni (h), võttes üle 

kehtivates direktiivides juba kasutusel olevad määratlused. Samuti on nõukogu lisanud 

artikli 3 lõike 1 punktile a ja artikli 3 lõikele 2 täiendava selgituse, kasutades direktiivi 

92/51/EMÜ artiklis 1 kasutatud sõnastust. 

 

12. Euroopa Parlament on teinud ettepaneku lisada artikli 3 lõikele 1 (muudatus 37) mõiste 

“vabakutseline” määratluse. Komisjoni poolt muudetud ettepanekus esiletoodud 

põhjustel ei kiitnud nõukogu nimetatud muudatust heaks. 

 

13. Euroopa Parlament on teinud ettepaneku teha täiendus artikli 3 lõikele 3 (muudatus 38). 

Nõukogu nõustub komisjoniga, et nimetatud täiendus on ülearune ning ei kiitnud seda 

seetõttu heaks. 

 

14. Euroopa Parlament on teinud ettepaneku osutada artikli 4 lõikes 1 lisaks õigustele ka 

kohustustele (muudatus 39). Komisjon nõustub oma muudetud ettepanekus 

põhimõtteliselt selle muudatusega, kuid eelistab kasutada direktiivide 89/48/EMÜ ja 

92/51/EMÜ terminoloogiat (“samad tingimused”). Nõukogu järgib selles suhtes 

komisjoni. 
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15. Komisjoni ettepaneku artikli 4 lõige 3 käsitleb olukorda, kus kutseala, mille 

praktiseerimiseks taotleja omab vastavat kvalifikatsiooni oma päritoluliikmesriigis on 

vastuvõtvas liikmesriigis laiemat tegevusvaldkonda hõlmava kutseala iseseisev tegevus; 

ettepanekuga nähakse ette, et kui erinevus artikli 14 kohase kompensatsioonimeetme 

alusel kompenseerimiseks on liiga suur, annab taotleja kvalifikatsiooni tunnustamine 

taotlejale õiguse saada vastuvõtvas liikmesriigis ainult asjakohase kutseala kohast tööd. 

Nõukogul on vastuväited liikmesriikidele sel viisil kutsealale piiratud juurdepääsu 

andmise kohustuse kehtestamisele ning on nimetatud sätte seetõttu kehtetuks 

tunnistanud. Sellest tulenevalt pole Euroopa Parlamendi esitatud artikli 4 lõike 3 

muudatused (muudatused 41 ja 139) enam vajalikud. Nõukogu on samuti tunnistanud 

kehtetuks artikli 48 lõike 1 teise lõigu, kuna see on artikli 4 lõike 3 puudumisel ülearune 

(see vastab Euroopa Parlamendi muudatusele 112).  

 

II jaotis - Teenuste osutamise vabadus 

 

16. Kehtivad “üldsüsteemi” direktiivid ei sisalda teenuste piiriülese osutamise tingimuste 

osas kohaldatavaid erisätteid. Komisjoni ettepaneku II jaotise eesmärk on Euroopa 

Kohtu pretsedendiõiguse kohaselt kehtestada sätted, mis teevad selgeks, et ajutise ja 

episoodilise teenuste piiriülese osutamise suhtes tuleks kohaldada leebemaid nõudeid, 

kui asutamisõiguse suhtes. Nõukogu nõustub nimetatud eesmärgiga, kuid teeb siiski 

mitmeid muudatusi, mis on peamiselt ette nähtud ühelt poolt ajutise ja episoodilise 

teenuste piiriülese osutamise hõlbustamise ning teiselt poolt rahva tervise ja turvalisuse 

ning tarbijakaitse tagamise range austamise paremaks tasakaalustamiseks. Nimetatud 

muudatusi selgitatakse allpool üksikasjalikumalt. 

 

17. Komisjon tegi ettepaneku lisada artikli 5 lõikele 2 presumptsioon, mille kohaselt ei tohi 

ajutine ja episoodiline teenuste piiriülene osutamine ajaliselt ületada kuusteist nädalat 

aastas. Euroopa Parlament on teinud ettepaneku (muudatused 45 ja 4) nimetatud 

presumptsioon kõrvaldada. Nõukogu nõustub Euroopa Parlamendiga, et ühtset 

ajakriteeriumit ei saa kõikide kutsealade puhul ja kõigil tingimustel pidada kohaseks 
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ning on seetõttu teinud valiku sätte kasuks, mille kohaselt ajutist ja episoodilist teenuste 

osutamist, eriti selle kestust, sagedust, regulaarsust ja pidevust hinnatakse igal juhtumil 

eraldi. Põhjendus 5 on samuti vastavalt muudetud. 

 

18. Ettepaneku artikli 5 lõike 1 punkt b sisaldab tingimust, et juhul kui kõnealune kutseala 

pole teenuse osutaja asukohaliikmesriigis reguleeritud, peab ta oma 

asukohaliikmesriigis olema kõnealusel kutsealal tegutsenud vähemalt kaks aastat. 

Nõukogu leiab, et tarbijakaitse huvides peaksid need kaks aastat kuuluma viimase 

kümne aasta hulka, mis eelnevad teenuse osutamisele. Nõukogu leiab samuti, et 

kaheaastase perioodi nõuet ei tuleks kohaldada juhtudel, mil kõnealune kutseala pole 

asukohaliikmesriigis reguleeritud, aga sellel kutsealal tegutsemiseks vajalikud haridus ja 

koolitus on reguleeritud. 

 

19. Nõukogu leiab, et kui ajutine ja episoodiline teenuste osutamine eeldab teenuse osutaja 

füüsilist kohalolekut vastuvõtvas liikmesriigis, tuleks tarbijakaitse ja ohutuse huvides 

teenuse osutaja suhtes rakendada vastuvõtva liikmesriigi teatavaid distsiplinaarsätteid. 

Ühise seisukoha artikli 5 lõige 3 ja kaasasolev põhjendus (ühise seisukoha põhjendus 8) 

piiravad proportsionaalsuse huvides rakendamisele kuuluvad distsiplinaarsätted nende 

sätetega, mis on vältimatult asjakohased. 

 

20. Ettepaneku artikli 6 punkt a vabastab ajutised ja episoodilised ning teises liikmesriigis 

asutatud teenusepakkujad vastuvõtva liikmesriigi kutseorganisatsioonilt või -organilt 

tegevusloa saamisega, registrisse kandmisega või kutseorganisatsiooni või -organi 

liikmeks saamisega seotud nõuete täitmisest. Vajaduse korral vastuvõtva liikmesriigi 

distsiplinaarsätete rakendamise (vt punkt 19) hõlbustamiseks on nõukogu 

liikmesriikidele lisanud võimaluse teha nimetatud vabastusest erand ning nõuda 

automaatset ajutist registrisse kandmist või kutseorganisatsiooni või -organi formaalset 

liikmelisust. Kõnealune erand põhineb osaliselt Euroopa Parlamendi muudatustel 141 ja 

5, mis sisaldavad tingimust, et nimetatud registrisse kandmine või liikmelisus 
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ei tohiks mis tahes kombel aeglustada või raskendada teenuste osutamist ega teenuse 

osutajatele lisakulusid kaasa tuua. Nimetatud üldist erandit silmas pidades ei pea 

nõukogu artiklile 6 konkreetse erandi tegemist vajalikuks nende teenuse osutajate osas, 

kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi muudatustes 189 ja 143 esitatud 

kutsevastutuse erikorda. 

 

21. Vastavalt komisjoni ettepaneku artiklile 7 peab vastuvõtvasse liikmesriiki siirduv 

ajutiste ja episoodiliste teenuste osutaja eelnevalt teavitama asukohaliikmesriigi 

kontaktasutust. Euroopa Parlament on teinud ettepaneku (muudatus 50), mille kohaselt 

peaks teenuste osutaja teavitama nii asukohaliikmesriigi kui vastuvõtva liikmesriigi 

pädevaid asutusi ning kehtestama sellega kohustusi asukohaliikmesriigi pädevale 

asutusele. Nõukogu leiab oma ühises seisukohas, et asjakohane on teavitada vastuvõtva 

liikmesriigi pädevat asutust, mis peaks olema teadlik, et teenuse osutaja osutab tema 

territooriumil teenust; nõuda, et teenuse osutaja teavitaks mõlemat liikmesriiki ning 

kehtestada asukohaliikmesriigi pädevale asutusele täiendavaid haldusülesandeid (nagu 

teeb ettepaneku Euroopa Parlament) oleks vastuolus teenuste piiriülese osutamise 

hõlbustamise eesmärgiga. Lisaks sellele leiab nõukogu, et teenuse osutaja peaks 

asjakohase ametliku avalduse tegema vaid juhul, kui vastuvõttev liikmesriik seda nõuab 

ning et sellist ametlikku avaldust võib nõuda vaid teenuse osutaja esmasiirdumisel 

vastuvõtvasse liikmesriiki teenuse osutamise eesmärgil ja seejärel üks kord aastas, juhul 

kui teenuse osutaja kavatseb vastuvõtvas liikmesriigis antud aastal asjaomast teenust 

osutada (ühise seisukoha artikli 7 lõige 1). Nõukogu on jätnud liikmesriikidele 

võimaluse nõuda, et ametlikule avaldusele lisataks piiratud arv dokumente (ühise 

seisukoha artikli 7 lõige 2 ja põhjendus 7). 

 

22. Nõukogu leiab, et säte, mis käsitleb kutsenimetust, mille alusel teenuseid ajutiselt ja 

episoodiliselt piiriüleselt osutatakse, kuulub pigem artikli 7 alla ning mitte artikli 5 lõike 

3 alla, nagu komisjoni tehtud ettepanekus. Seetõttu sisaldub nimetatud säte ühise 

seisukoha artikli 7 lõikes 3. Lisaks on nõukogu teinud kahel erijuhul erandi 
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üldisest põhimõttest, mille kohaselt tuleks asjaomaseid teenuseid osutada 

asukohaliikmesriigis kasutatava kutsenimetuse all: teenuseid osutatakse vastuvõtvas 

liikmesriigis kasutatava kutsenimetuse all ühise seisukoha artikli 7 lõike 3 viimases 

lauses ja artikli 7 lõike 4 viimases lõigus sätestatud juhtudel. 

 

23. Nõukogu on sätestanud võimaluse kontrollida ajutiste ja episoodiliste teenuste piiriülese 

osutaja kutsekvalifikatsiooni enne teenuste esmakordset osutamist järgnevatel selgesti 

määratletud juhtudel: juhtudel, kui reguleeritud kutsealad, mis ei kuulu III jaotise III 

peatüki alusel automaatsele tunnustamisele, omavad rahvatervise või turvalisusega 

seonduvaid tagajärgi; ainult juhtudel, kui kontrolli eesmärk on ära hoida teenuse osutaja 

puuduliku kutsekvalifikatsiooni tulemusena teenuse saaja tervisele või turvalisusele 

tõsise kahjustuse tekitamine ning kui kontroll ei lähe nimetatud eesmärkide 

saavutamiseks vajalikust kaugemale (ühise seisukoha artikli 7 lõige 4 ja põhjendus 6). 

 

24. Nõukogu jättis dokumentide, mida vastuvõtval liikmesriigil on vastavalt artiklile 8 

asukohaliikmesriigilt õigus nõuda, nimekirjast välja teenuse osutaja kodakondsuse ja 

tema artikli 5 lõike 1 punkti b nõuetele vastavuse tõendid, kuna tegemist on 

dokumentidega, mille esitamist vastavalt ühise seisukoha artikli 7 lõike 2 punktidele a ja 

d võidakse nõuda teenuse osutajalt endalt. Teiselt poolt on nõukogu teenuse saaja 

tervise ja turvalisuse kaitse huvides andnud vastuvõtva liikmesriigi pädevatele 

asutustele võimaluse paluda asukohaliikmesriigi vastasasutustelt mis tahes teabe 

edastamist mis tahes kutsealaste kriminaal- või distsiplinaarsanktsioonide puudumise 

kohta (ühise seisukoha artikli 8 lõige 1). Nõukogu on samal põhjusel täiendavalt lisanud 

sätte teabevahetuse kohta teenuse osutaja vastu kaebuse esitamise korral (ühise 

seisukoha artikli 8 lõige 2). 

 

25. Nõukogu leiab, et liikmesriikidele esitatav nõue kohustada teenuse osutajat igal juhul 

esitama teenuse saajale kogu artiklis 9 sätestatud teave tähendaks mittevajaliku 

halduskoormuse kehtestamist nii liikmesriikidele kui teenuse osutajale. Sellest 

tulenevalt on nõukogu liikmesriikidele andnud võimaluse 
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nõuda teenuse osutajalt mõne või kõigi loetletud andmete esitamist, kuid välja jätnud 

juhtumid, mil teenust osutatakse vastuvõtva liikmesriigi kutsenimetuse alusel. Nõukogu 

pidas tarbetuks ja jättis loetelust välja punkti asukohaliikmesriigis kohaldatavate 

kutsealaste eeskirjadega seonduvad andmete kohta (komisjoni ettepaneku artikli 9 punkt 

e). Nõukogu lisas, järgides osa Euroopa Parlamendi muudatusest 53, punkti 

kindlustuskaitsega või teiste kutsevastutusest tulenevate individuaalsete või 

ühiskaitsemeetmetega (ühise seisukoha artikli 9 punkt f) seonduvate andmete kohta. 

 

26. Euroopa Parlament on teinud ettepaneku lisada uus artikkel 9a, mis jätab 

raamatupidamisaruannete kohustusliku auditeerimise II jaotise reguleerimisalast välja 

(muudatus 55). Kiites nimetatud muudatuse põhimõtteliselt heaks, leiab komisjon oma 

muudetud ettepanekus, et eriõigusaktidega ja edasise õigusliku arengu alusel 

reguleeritud kõikide kutsealade hõlmamise tagamiseks tuleks kasutada üldisemat laadi 

sõnastust. Nõukogu nõustub komisjoniga, et nimetatud muudatus tuleks arvesse võtta, 

kasutades artikli 5 lõike 1 alguses sõnastust “Ilma et see piiraks ühenduse õigusaktide 

konkreetseid sätteid …”. 

 

III jaotis, I peatükk - Asutamisvabadus - Koolitust tõendavate dokumentide 

tunnustamise üldsüsteem 

 

27. Komisjoni ettepaneku artikkel 10 laiendab üldsüsteemi täiendavas korras igale 

juhtumile, mis ei ole töökogemuse või koolituse miinimumnõuete kooskõlastamise 

alusel automaatseks tunnustamiseks kõlblikud. Nõukogu leiab, et nimetatud laiendus on 

liiga laiaulatuslik; nõukogu seisukoht on, et üldsüsteemi tuleks kohaldada ainult nende 

kutsealade suhtes, mis pole hõlmatud III jaotise II ja III peatükiga ning teatavate 

juhtumite suhtes, mis on loetletud ühise seisukoha artikli 10 punktides a-g, kui taotleja 

kuulub kõnealustes peatükkides nimetatud kutseala praktiseerijate hulka, kuid ei vasta 

konkreetsete ja erakorraliste asjaolude tõttu nimetatud peatükkides sätestatud nõuetele. 

Loetletud juhtumid hõlmavad olukordi, mida praegu hõlmatakse asutamislepinguga, 

nagu seda tõlgendab Euroopa Kohus ning kehtivates direktiivides sätestatud 

erilahendustega hõlmatud olukordi. Nõukogu on vastavalt kohandanud komisjoni 

ettepaneku põhjendust 10 (ühise seisukoha põhjendus 14). 
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28. Komisjoni ettepaneku artikkel 11 sätestab viis kutsekvalifikatsiooni taset. Nõukogu 

peab viienda taseme kasutuselevõtmise asemel asjakohasemaks säilitada kehtivate 

direktiividega sätestatud neli taset ning võtta nendega koos kasutusele ühise seisukoha 

artikli 13 lõikes 3 sätestatud lisameede. Nõukogu on seetõttu välja jätnud komisjoni 

ettepaneku artikli11 lõike 6 ja vastavalt kohandanud teisi sätteid. 

 

29. Euroopa Parlament on teinud ettepaneku (muudatused 192, 193, 216 ja 217) teha 

acquis'ga kooskõlas olevaid täpsustusi artikli 11 lõigetesse 2, 3, 5 ja 6. Komisjon on 

oma muudetud ettepanekus nimetatud täpsustused ümbersõnastamisel heaks kiitnud. 

Nõukogu on nimetatud täpsustused ümbersõnastamisel ja vastavalt eespool punktis 28 

esitatud nõukogu seisukohale samuti heaks kiitnud. 

 

30. Nõukogu ei kiitnud komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks 

Euroopa Parlamendi poolt artiklile 11 tehtud muudatusi 57 ja 218. 

 

31. Nõukogu lisas oma ühise seisukoha artikli 11 lõikele 4 ja artikli 13 lõikele 2 võimaluse 

ajakohastada komiteemenetlust kasutades II lisas ja III lisas esinevaid loetelusid. 

 

32. Nõukogu ei kiitnud komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks 

Euroopa Parlamendi poolt tehtud ettepanekut uue artikli 12a vastuvõtmiseks (muudatus 

59). 

 

33. Nõukogu ei kiitnud komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks 

Euroopa Parlamendi poolt ettepandud muudatust artikli 13 lõikele 1 ja ettepanekut 

(muudatus 60) uue lõike 1a vastuvõtmiseks. 

 

34. Nõukogu nõustub komisjoni muudetud ettepanekuga, mille kohaselt on Euroopa 

Parlamendi ettepanek artikli 13 uus lõige 2a (muudatus 62) VII lisa arvesse võttes 

mittevajalik. 
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35. Euroopa Parlament on teinud arvukalt muudatusettepanekuid (artikli 13 lõiget 2b ja 

lõiget 2c ning põhjendusi 7a ja 7c puudutavad muudatused 63, 214, 8 ja 10), mis on 

seotud kutsekvalifikatsiooni omandamisega frantsiisi alusel tegutsevas koolitusasutuses. 

Nõukogu ei kiitnud komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks 

muudatusi 214 ja 10. Nõukogu leiab samuti, et ettepandud täiendused muudatustes 63 ja 

8 on mittevajalikud. Nõukogu peab siiski vajalikuks frantsiisi alusel tegutsevas 

koolitusasutuses omandatud kutsekvalifikatsiooni suhtes sätestada, et õigustatud 

kahtluse korral on vastuvõtval liikmesriigil õigus kontrollida, võttes ühendust 

kutsekvalifikatsiooni andnud liikmesriigi pädeva asutusega, kas see osa koolitusest, mis 

saadi mõne teise liikmesriigi koolitusasutuses on kutsekvalifikatsiooni andnud 

liikmesriigi koolitusasutuse poolt ametlikult tõendatud, kas väljastatud 

kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument on samane dokumendiga, mis oleks väljastatud 

kutsekvalifikatsiooni andnud liikmesriigis, juhul kui koolitus oleks läbitud ainult seal 

ning kas kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument annab kutsekvalifikatsiooni andnud 

liikmesriigi territooriumil samad kutsealased õigused. Nõukogu leiab, et sobiv koht 

nimetatud sättele on komisjoni ettepaneku artikkel 46 dokumentide ja teabe kohta, mida 

pädevatelt asutustelt võidakse nõuda (nõukogu ühise seisukoha artikli 50 lõige 2). 

 

36. Nõukogu lisas artiklile 14 uue lõike (nõukogu ühise seisukoha artikli 14 lõige 3), mis 

võimaldab pigem vastuvõtval liikmesriigil kui taotlejal valida kohaldatav 

kompensatsioonimeede juhtudel, kui on vajalik siseriiklike õigusnormide täpne 

tundmine ja artikli 10 punktidega a, b, c, d, f ja g reguleeritavate teatud konkreetsete 

juhtumite (vt eespool punkt 27) puhul. 

 

37. Nõukogu ei kiitnud komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks artikli 

14 lõigete 1 ja 2 osas Euroopa Parlamendi tehtud muudatust 64 ning muudatuse 151 

osa, mis käsitleb vaikivat nõustumist. Nõukogu leiab samuti, et muudatuse 151 osa, mis 

käsitleb “piisavalt põhjendatud ja hädavajalikke põhjuseid” on samas lõigus sätestatud 

“piisavate põhjuste esitamise” nõuet silmas pidades ülearune. Nõukogu leiab, et 

muudatuse 151 ülejäänud osa tekitaks ebakindlust ning ei kiida seda seetõttu heaks. 
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38. Nõukogu on pidanud vajalikuks teha arvukalt täpsustusi artiklile 15 ja kaasasolevale 

põhjendusele 9 (nõukogu ühise seisukoha põhjendus 13), mis käsitleb ühiseid 

tegevusaluseid. Kõigepealt peab nõukogu asjakohaseks alustada nimetatud artiklit 

mõiste “ühised tegevusalused” täpsema määratlusega kui komisjoni ettepanekus (ühise 

seisukoha artikli 15 lõige 1). Nõukogu leiab, et ainult mõnda liikmesriiki hõlmavate 

ühiste tegevusaluste sätestamine ei ole asjakohane ja seetõttu peavad ühised 

tegevusalused käesoleva artikli tingimustele vastamiseks hõlmama vähemalt kaht 

kolmandikku Euroopa Liidu liikmesriikidest, sealhulgas kõiki asjaomast kutseala 

reguleerivaid liikmesriike. Ühiste tegevusaluste võimalike kriteeriumite mittetäielik ja 

soovituslik loetelu on põhjendusele lisatud. 

 

Nõukogu peab vajalikuks täpsustada kutseühingute, liikmesriikide ja komisjoni 

ülesandeid ühiste tegevusalustega seoses. Sel eesmärgil on nõukogu selgelt öelnud, et: 

 

- mitte ainult kutseühingud, vaid ka liikmesriigid omavad õigust esitada 

komisjonile ühiseid tegevusaluseid (ühise seisukoha artikli 15 lõige 2), 

 

- komisjon peaks liikmesriikidega nõu pidama enne otsuse tegemist, kas ühise 

tegevusaluse eelnõu hõlbustab kutsekvalifikatsiooni vastastikust tunnustamist 

(ühise seisukoha artikli 15 lõige 2), 

 

- käesolev artikkel ei mõjuta liikmesriikide pädevust otsustada nende territooriumil 

kutsealal tegutsemiseks nõutavate kutsekvalifikatsioonide, samuti nende 

haridussüsteemi ja erialase koolituse sisu ning organisatsiooni üle (ühise 

seisukoha artikli 15 lõige 4). 
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Nõukogu on samuti lisanud nõude, mille kohaselt ühiste tegevusaluste eelnõusid 

esitavad kutseühingud peavad olema siseriiklikul ja Euroopa tasandil esinduslikud 

(ühise seisukoha artikli 15 lõige 2 ja põhjendus 13). Nõukogu on täiendavalt lisanud 

klausli nimetatud artikli läbivaatamiseks kolme aasta möödumisel ülevõtmise 

tähtpäevast (ühise seisukoha artikli 15 lõige 6). 

 

Mitmed nõukogu artiklile15 tehtud täpsustused ühtivad Euroopa Parlamendi 

muudatustes 68, 70, 12 ja 185 tehtud ettepanekute sisuga. Teiselt poolt ei kiitnud 

nõukogu komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks Euroopa 

Parlamendi muudatust 188. 

 

III jaotis, II peatükk - Töökogemuse tunnustamine 

 

39. Komisjon tegi ettepaneku lihtsustada direktiivi 1999/42/EÜ artiklit 4 ja A lisa, 

vähendades sätestatud tegevusalade arvu kuuelt kahele (komisjoni ettepaneku artiklid 

16-19 ja IV lisa). Nõukogu nõustub, et on soovitav tegevusalade arvu vähendada, kuid 

on arvamusel, et tegevusalade arvu tuleks vähendada pigem kolmele kui kahele. Sellest 

tulenevalt on nõukogu jaganud komisjoni ettepaneku artikli 17 kaheks eraldi artikliks 

(ühise seisukoha artiklid 17 ja 18) ning ümber kujundanud IV lisas olevad kaks loetelu 

kolmeks loeteluks. 

 

 Nõukogu on heaks kiitnud Euroopa Parlamendi ettepaneku asendada artikli 17 lõike 1 

punktis a sõnad “viis aastat” sõnadega “kuus aastat” (muudatus 207), kuid ainult ühise 

seisukoha artikliga 17 hõlmatud tegevusalade suhtes; nõukogu ei kiitnud komisjoni 

muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks nimetatud muudatust nende 

tegevusalade suhtes, mis on hõlmatud ühise seisukoha artikliga 18. Nõukogu pole 

samuti kiitnud komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks osa 

Euroopa Parlamendi muudatusest 207, mis käsitleb artikli 17 lõike 1 uut lõiku da. 
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40. Euroopa Kohtu pretsedendiõiguse järgimiseks, mille kohaselt peavad seadusandja poolt 

komisjonile kehtestatud rakendusvolitused olema piisavalt konkreetsed ning selgelt 

kindlaks määrama nimetatud volituste piirid, on nõukogu ettepaneku artiklis19 (ühise 

seisukoha artikkel 20) täpsustanud, et komiteemenetlust kasutades IV lisas esitatud 

tegevusalade loeteludes muudatuste tegemise eesmärgiks peab olema “nomenklatuuri 

ajakohastamine või täpsustamine tingimusel, et see ei too endaga kaasa mis tahes 

muutusi eri kategooriatega seotud tegevusalades”6. 

 

III jaotis, III peatükk - Tunnustamine koolituse miinimumnõuete kooskõlastamise alusel 

 

41. Nõukogu on kiitnud heaks Euroopa Parlamendi muudatustes 80, 88, 90, 93, 95, 97 ja 

161 sisalduvad ettepanekud viia III jaotise III peatükis esitatud kutsealal tegutsemiseks 

vajalike teadmiste ja oskuste loetelud V lisa punktidest 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 

5.6.1 üle direktiivi teksti. Uute artiklite loomise asemel on nõukogu lisanud nimetatud 

loetelud ettepaneku artiklitesse 22, 29, 32, 35, 36 ja 40 (ühise seisukoha artikli 24 lõige 

3, artikli 31 lõige 6, artikli 34 lõige 3, artikli 38 lõige 3, artikli 40 lõige 3 ja artikli 44 

lõige 3). Nõukogu pole siiski komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel 

heaks kiitnud Euroopa Parlamendi muudatuses 154 sisalduvat ettepanekut jätta artikli 

20 lõikest 5 (ühise seisukoha artikli 21 lõige 6) välja võimalus komiteemenetlust 

kasutades nimetatud loetelusid ajakohastada. Nõukogu on järjepidevuse huvides viinud 

arhitektide kutsealal tegutsemiseks vajalike teadmiste ja oskuste loetelu V lisa punktist 

5.7.1 üle ettepaneku artiklisse 42 (ühise seisukoha artikli 46 lõige 1). 

 

42. Nõukogu on samuti kiitnud heaks Euroopa Parlamendi muudatused 96 ja 162, millega 

viiakse ämmaemandate ja apteekrite kutsealal tegutsemiseks vajalike teadmiste ja 

oskuste loetelud V lisa punktidest 5.5.3 ja 5.6.3 üle ettepaneku artiklitesse 38 ja 41 

(ühise seisukoha artikli 42 lõige 2 ja artikli 45 lõige 2). 

                                                 
6 Samal põhjusel on nõukogu täpsustanud ettepaneku artikli 23 lõikes 6 ja artiklis 24 (ühise 

seisukoha artikli 25 lõige 5 ja artikkel 26) sätestatud rakendusvolituste piire. 
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43. Nõukogu pole komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks kiitnud 

Euroopa Parlamendi muudatusi 153 ja 128, millega tehakse ettepanek lisada ettepaneku 

artiklile 20 ja V lisa uuele punktile 5a psühhoterapeute käsitlevad sätted. 

 

44. Euroopa Parlament on oma muudatuses 75 teinud ettepaneku muuta ettepaneku artikli 

20 lõiget 6 selle kohta, et juhul kui liikmesriik võtab III jaotise III peatükiga hõlmatud 

valdkonnas vastu sätteid kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide väljastamise kohta, 

peaks nimetatud liikmesriik sellest teatama mitte ainult komisjonile, vaid ka teistele 

liikmesriikidele. Nõukogu kiidab nimetatud muudatuse heaks sel määral, mis käsitleb 

arhitektide kvalifikatsiooni (ühise seisukoha artikli 21 lõige 7), teiste nimetatud 

peatükiga hõlmatud kutsealade suhtes aga nõukogu muudatust komisjoni muudetud 

ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks ei kiida. Nõukogu leiab, et nimetatud 

teatamiskohustuse laiendamine ka teiste liikmesriikide suhtes on arhitektide puhul 

õigustatud, sest arhitektide ja teiste kutsealade suhtes kohaldatakse kehtivates 

direktiivides erinevaid süsteeme. 

 

 Nõukogu ei kiitnud komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks 

Euroopa Parlamendi tehtud muudatust 77 artikli 20 uue lõike 6a vastuvõtmiseks. 

Pidades siiski silmas arhitektide suhtes kohaldatavat erinevat süsteemi (vt eelmine lõik), 

pöörab nõukogu tähelepanu sellele, et komisjon on väljendanud alltoodud punktis 68 

osutatud avalduses, et juhul kui liikmesriigil on tõsiseid kahtlusi, kas arhitektide 

kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid vastavad direktiivis sätestatud kriteeriumidele, 

kavatseb komisjon anda küsimuse arutamiseks komisjoni avalduses osutatud 

ekspertgrupile. 

 

45. Euroopa Parlament on teinud arvukalt muudatusettepanekuid ettepaneku III jaotise III 

peatükiga hõlmatud kutsealade osalise ajaga koolituse suhtes (muudatused 81, 86, 159, 

160 ja 94). Vastavalt käesoleva direktiivi lihtsustamiseesmärgile on nõukogu eelistanud 

ühendada kõik osalise ajaga koolitust käsitlevad sätted ühtseks sätteks (ühise seisukoha 

artikli 22 punkt a) 
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koos sellest tuleneva komisjoni ettepaneku artikli 23 lõike 4, artikli 26 lõike 4, artikli 29 

lõike 3 kolmanda lõigu ja artikli 36 lõike 3 välja jätmisega. 

 

46. Euroopa Parlament on oma muudatuses 101 teinud ettepaneku, et komisjoni ettepaneku 

artikli 22 lõikele 3 sarnane säte apteekrite täiendõppe ja -koolituse kohta tuleks lisada 

artiklile 40. Nõukogu nõustub komisjoni muudetud ettepanekus esitatud seisukohaga, et 

sellist sätet tuleks kohaldada kõigi III jaotise III peatükiga hõlmatud kutsealade suhtes. 

Seetõttu on nõukogu kehtestanud ühtse sätte (ühise seisukoha artikli 22 punkt b), mis 

toob endaga kaasa komisjoni ettepaneku artikli 22 lõike 3 välja jätmise. 

 

47. Nõukogu on lisanud III jaotise III peatükile ja lisadele mitmeid sätteid, mis võtavad 

arvesse kümne uue liikmesriigi ühinemist Euroopa Liiduga 1. mail 2004. aastal ning 

mis rajanevad vastavatel kohandamistel, mis asjaomastes ühinemisaktides kehtivatesse 

direktiividesse tehti. 

 

 Nõukogu on samuti lisanud Poolas antud meditsiiniõdede ja ämmaemandate 

kvalifikatsiooni käsitlevad sätted, mis võtavad arvesse Poolas pärast eespool nimetatud 

ühinemisaktide sõlmimist kehtestatud õigusakte (ühise seisukoha artikli 33 lõige 3 ja 

artikli 43 lõige 4). 

 

48. Nõukogu on komisjoni ettepaneku artikli 21 lõike 2 punktis a ja artikli 39 lõikes 2 

korrigeerinud kuupäeva, muutes selle 3. oktoobrist 1989. aastal 3. oktoobriks 1990. 

aastal (ühise seisukoha artikli 23 lõike 2 punkt a ja artikli 43 lõige 2). 

 

49. Nõukogu ei kiitnud komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks 

Euroopa Parlamendi poolt tehtud muudatust 155, milles tehti ettepanek komisjoni 

ettepaneku artikli 23 lõige 6 välja jätta. 
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50. Euroopa Parlament on oma artikli 24 teise lõigu muudatuses 156 teinud ettepaneku, et V 

lisa punktile 5.1.4 peaks komiteemenetlust kasutades olema võimalik lisada mitte ainult 

kõikides liikmesriikides kasutusel olevaid uusi meditsiinierialasid, vaid ka vähestes 

liikmesriikides kasutusel olevaid uusi meditsiinierialasid. 

Komisjon ei kiitnud nimetatud muudatust oma muudetud ettepanekus heaks. Nõukogu 

on otsustanud kompromisslahenduse kasuks, mille kohaselt võib uusi meditsiinierialasid 

lisada, kui need on kasutusel vähemalt kahes viiendikus liikmesriikidest (ühise 

seisukoha artikli 26 teine lõik ja põhjendus 17). Sellega kaasneb meditsiinierialade 

ümberjaotamine V lisa punkti 5.1.4 (ühise seisukoha punkt 5.1.3) ja VI lisa punkti 6.1 

vahel. 

 

 Nõukogu ei pea vajalikuks viia eriarstidele kehtestatud õiguste loetelud VI lisa punktist 

6.1 V lisa uude punkti 5.1.4a, nagu on teinud ettepaneku Euroopa Parlament oma 

muudatustes 158, 127, 132, 178/rev. 2, 133 ja 215. 

 

51. Nõukogu on lisanud Euroopa Parlamendi muudatuse 87, milles tehti ettepanek uue 

artikli 28a vastuvõtmiseks, idee oma ühise seisukoha II jaotisele (vt eespool punkte 19-

24). 

 

52. Sarnaselt uute meditsiinierialadega (punkt 50 eespool) on nõukogu taaskehtestanud uute 

hambaravierialade automaatse tunnustamise võimaluse, kui need on kasutusel vähemalt 

kahes viiendikus liikmesriikidest. Sellest tulenevalt on nõukogu pidanud vajalikuks teha 

vahet hambaarsti põhiõppe (ühise seisukoha artikkel 34 ja V lisa punkt 5.3.2) ja 

hambaarsti eriõppe (ühise seisukoha artikkel 35 ja V lisa punkt 5.3.3) vahel. Selle 

tulemusena jäeti välja komisjoni ettepaneku VI lisa punkt 6.2 ning artikli 34 lõiked 3 ja 

4, mis viitavad VI lisa nimetatud punktile. 

 

53. Nõukogu ei kiitnud komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks 

Euroopa Parlamendi poolt tehtud muudatust 92, millega tehti ettepanek artiklile 35 uue 

lõike 2a lisamiseks. 
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54. Nõukogu ei kiitnud komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks 

Euroopa Parlamendi poolt tehtud muudatusi 98 ja 19, millega tehti ettepanek artiklile 40 

uue lõike 1b lisamiseks ja asjakohast uut põhjendust 19. 

 

55. Oma muudatustes 162, 163, 104 ja 18 on Euroopa Parlament teinud ettepaneku, et 

direktiivi 85/433/EMÜ artikli 2 lõikes 2 sisalduvat apteekide suhtes sätestatud erandit 

kohaldataks ka artikli 41 lõikes 2a või lõikes 2b või lõikes 4a ning sellele viidataks 

ettepaneku põhjenduses 19. Nõukogu on nimetatud erandi säilitamise heaks kiitnud, 

kuid leiab, et kuna erand käsitleb kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide automaatset 

tunnustamist, sobiks ta paremini ettepaneku artiklisse 20 (ühise seisukoha artikli 21 

lõige 4). 

 

56. Nõukogu on samuti säilitanud direktiivi 85/433/EMÜ artikli 5 teises lõigus sisalduva 

apteekide suhtes sätestatud erandi ettepaneku artiklis 41 (ühise seisukoha artikli 45 lõige 

4). 

 

57. Nõukogu ei kiitnud komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks 

Euroopa Parlamendi poolt tehtud muudatust 212, millega tehti ettepanek uue artikli 45a 

vastuvõtmiseks. 

 

III jaotis, IV peatükk - Asutamisvabadust käsitlevad ühissätted 

 

58. Nõukogu on komisjoni ettepaneku VII lisa lõike 2 punkti b üle viinud artiklisse 46 

(ühise seisukoha artikli 50 lõige 2) arvestades, et see peaks asuma nimetatud artiklis, 

mitte aga lisas. 

 

59. Nõukogu on komisjoni ettepaneku artikli 46 lõike 2 üle viinud III jaotisest V jaotise 

artiklisse 52 (ühise seisukoha artikli 56 lõige 2) arvestades, et nimetatud säte peaks 

lisaks asutamisvabadusele olema kohaldatav ka teenuste piiriülese osutamise suhtes. 

Vastavalt Euroopa Parlamendi tehtud muudatusele 110 on nõukogu nimetatud sätet 

lisaks laiendanud ka vastuvõtva ja päritoluliikmesriigi pädevate asutuste vahelisele 

mõlemasuunalisele teabevahetusele 
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ning lisanud konkreetse viite “kohaldatud distsiplinaarvastutusele või 

kriminaalkaristustele” ja teinud selgeks, et teabevahetus peab austama isikuandmeid 

käsitlevate õigusnormide nõudeid. 

 

60. Nõukogu on muutnud ettepaneku artikli 47 lõiget 2 (ühise seisukoha artikli 51 lõige 2), 

et võimaldada ühekuulist lisaaega III jaotise I ja II peatüki reguleerimisalasse kuuluvatel 

juhtudel, vastavalt kehtivates direktiivides lubatud ajale. 

 

61. Nõukogu ei kiitnud komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks 

Euroopa Parlamendi poolt tehtud muudatust 113, mis lisab artiklile 48 uue lõike 2a. 

 

IV jaotis - Kutsealal tegutsemise üksikasjalik kord 

 

62. Nõukogu on viinud keeleoskust käsitleva artikli 49 (ühise seisukoha artikkel 53) üle IV 

jaotisesse, mis ei käsitle ainult asutamisvabadust, vaid ka teenuste osutamist. Nõukogu 

on samuti jätnud välja ettepaneku artikli 49 lõike 2, kuna käsitab seda tulemuse 

saavutamise kohustusena, mida ei saa aga tagada. Nõukogu ei kiitnud heaks Euroopa 

Parlamendi tehtud muudatust 114 kuna leiab, et direktiivid peaksid olema adresseeritud 

liikmesriikidele, mitte aga migrantidele. 

 

63. Nõukogu on kehtivate direktiivide kohaselt piiranud artiklis 51 (ühise seisukoha artikkel 

55) arstide ja hambaarstide suhtes sätestatud vabastust. 

 

V jaotis - Halduskoostöö ja rakendamise kohustus 

 

64. Nõukogu pole komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks kiitnud 

Euroopa Parlamendi muudatusi 116, 117 ja 118, mis asendaksid ettepaneku artiklis 52 

sõnad “pädevad asutused” sõnadega “kutseühingud või samalaadsed pädevad organid”, 

mis annaksid 
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artikli 53 kohaste kontaktpunktide rolli üle nimetatud organitele. Samadel põhjustel ei 

kiitnud nõukogu heaks artikli 8 lõike 1 osas tehtud Euroopa Parlamendi seonduvat 

muudatust 136. Nõukogu ei näe kaalukaid põhjuseid sõnade “pädevad asutused” 

asendamiseks sõnadega “pädevad organid”. 

 

65. Nõukogu on proportsionaalsuse huvides muutnud ettepaneku artikli 53 (ühise seisukoha 

artikkel 57) viimast lõiku selgitamaks, et kontaktpunktid pole kohustatud süsteemselt 

komisjoni teavitama kõikidest saadud järelepärimistest. 

 

66. Nõukogu selgitas uues põhjenduses (ühise seisukoha põhjendus 28), et iga liikmesriik 

otsustab ise, kuidas üks keskne kontaktpunkt, mille ta peab määrama, toimib koos 

kõnealuse riigi teiste asutustega. Nimetatud põhjendus võtab üle mitmeid Euroopa 

Parlamendi muudatuses 26 tehtud uue põhjenduse 23a elemente. 

 

67. Nõukogu on komisjoni ettepaneku artikli 54 lõike 3 välja jätnud kuna leiab, et 

nimetatud lõike sisu peaks olema reguleeritud nimetatud artikliga moodustatud komitee 

töökorra, mitte aga käesoleva direktiivi poolt. 

 

68. Euroopa Parlament teeb oma muudatustes 119 ja 120 ettepaneku, et ettepaneku artikli 

54 alusel moodustataks pigem kaks komiteed kui üks komitee. Komisjoni poolt 

muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel ei kiitnud nõukogu nimetatud muudatusi 

heaks. 

 

 Lisaks on Euroopa Parlament teinud muudatustes 119 ja 120 ning muudatustes 27, 180, 

181, 182, 183, 83 ja 157 mitmeid ettepanekuid, mis käsitlevad komitee töökorraldust ja 

komisjoni abistava ekspertrühma loomist (põhjendused 24, 24a, 24b, 25a ja artikkel 23a 

ning artikli 24 lõiked 2a, 2b ja 2c). Nõukogu nõustub komisjoniga, et nimetatud 

küsimused tuleks jätta lahendamiseks komitee töökorras ja komisjoni poolt ning see ei 

tohiks direktiivi tekstis reguleeritud olla. Sellega seoses on nõukogu võtnud teadmiseks 

komisjoni avalduse ekspertrühma loomise ja toimimise kohta, eelkõige seoses 

artiklitega 54 ja 15 ning artikli 20 lõikega 6. 
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VI jaotis - Muud sätted 

 

69. Nõukogu on ettepaneku artiklile 55 lisanud uue lõike (ühise seisukoha artikli 59 lõige 

2), mis sätestab, et komisjon koostab iga viie aasta järel ettekande direktiivi 

rakendamisest. 

 

 Nõukogu pole komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks kiitnud 

Euroopa Parlamendi poolt tema muudatustes 187, 122, 23 ja 186 ettepanduid lisandusi 

artiklile 55 ja seonduvaid uusi põhjendusi 21a ja 22a. 

 

70. Nõukogu pole komisjoni muudetud ettepanekus esiletoodud põhjustel heaks kiitnud 

Euroopa Parlamendi muudatusi 168, 123 ja 124, milles tehakse ettepanek erandit 

käsitleva artikli 56 lõikes 2 ja artikli 56 lõike 2 uues punktis a muudatuste tegemiseks. 

 

71. Nõukogu on õiguskindluse huvides lisanud ettepaneku artiklile 57 (ühise seisukoha 

artikkel 61) selgituse, et mis tahes õigusaktid, mis on vastu võetud käesoleva 

direktiiviga kehtetuks tunnistatud direktiivide alusel, ei ole nimetatud direktiivide 

kehtetuks tunnistamisest mõjutatud. 

 

Lisad 

 

72. Nagu eespool selgitatud (vt punktid 41, 42, 47, 50, 52 ja 58) on nõukogu osa lisade 

sisust üle viinud direktiivi asjakohastesse artiklitesse, mõne lisa ümber grupeerinud ja 

asjaomaste ühinemisaktide sätete alusel lisanud lisadele 1. mail 2004 Euroopa Liiduga 

ühinenud liikmesriikidega seotud materjalid, lisades vastava materjali kehtivatele 

direktiividele. 

 

73. Nõukogu pole kiitnud heaks Euroopa Parlamendi muudatust 126, millega lisatakse 

Kreeka puhul II lisale “turismigiidi” kutseala, kuna peab seda mittevajalikuks. 
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Muud Euroopa Parlamendi muudatused 

 

74. Nõukogu pole heaks kiitnud mitmeid Euroopa Parlamendi muudatusettepanekuid, kuna 

peab neid mittevajalikeks. 

  

IV JÄRELDUSED 

 

75. Nõukogu on oma ühises seisukohas võtnud üle märkimisväärse arvu Euroopa 

Parlamendi muudatusettepanekuid. Juhtudel, kui nõukogu pole Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekuid heaks kiitnud, on seda peamiselt tehtud komisjoni muudetud 

ettepanekus esiletoodud põhjustel. 

 

Kuigi komisjon oleks eelistanud näha enda ettepanekule lähemalseisvat nõukogu ühist 

seisukohta, eelkõige ajutist ja episoodilist teenuste piiriülest osutamist reguleeriva II 

jaotise osas, on ta ühise seisukoha kui rahuldava kompromisspaketi vastu võtnud. 

 

________________________ 
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ANNEX 

 

Statements for entry in the Council minutes 

 

 

1. Commission Statement on the creation and the operation of an Expert Group,  
in particular in the context of Articles 58, 15 and 21(7) 

 

"The Commission intends to create an Expert Group, the role of which should be to provide 

information and advise the Commission on all issues relevant to the operation of the 

Directive. In particular, it is envisaged that the Group should have the opportunity to discuss 

matters which are under consideration by the Commission concerning the exercise of powers 

delegated to it by the Community legislator before any proposal for action is made to the 

Committee created under the Directive.  

 

The Expert Group should comprise members appointed by the Commission from competent 

authorities in the Member States, without prejudice to the possibility for the experts where 

appropriate to be accompanied by other participants with a particular expertise on specific 

issues on the agenda.  

 

The Expert Group should be the framework for a flexible, modern method of consultation 

with European representative bodies of professional associations and educational institutions, 

in particular with respect to the professions subject to minimum co-ordination of training 

leading to automatic recognition of titles. Where suggestions for action, communicated by 

interested parties, appear on the agenda of a meeting, representatives of these interested 

parties may be invited to present the suggestions made and to answer questions.  

 

The Expert Group will also be consulted on the common platforms submitted to the 

Commission in accordance with Article 15(2) of the Directive with the purposes of obtaining 

the views of the experts from those Member States which do regulate the profession subject 

matter of the platform. 
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If a Member State has serious doubts as to whether an evidence of formal qualification of 

architect, published in accordance with Article 21(7) of the Directive, meets the criteria laid 

down in Article 46 of the Directive, the Commission intends to bring the matter before the 

Expert Group. The Expert Group will provide the Commission with the expertise necessary 

for the Commission to withdraw if appropriate the relevant evidence of formal qualification of 

architect." 

 

2. Statement by the Commission on the freedom to provide services 

 

"The Commission considers that the need for specific requirements for the provision of 

services by qualified professionals, including the notification of a declaration to the Member 

State where the service is to be provided, as agreed by the Council, shall be reviewed 

periodically in the light of the progress made in establishing a Community framework for 

administrative cooperation between Member States. Furthermore this agreement should not 

detract from efforts to realise the significant potential of the internal market in services for 

improving the EU's competitiveness." 

 

________________________ 
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2002/0061 (COD) 

KOMISJONI TEATIS 
EUROOPA PARLAMENDILE 

 
EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel 

 
nõukogu ühise seisukoha kohta 

nõukogu vastuvõetud ühisseisukoha kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
vastuvõtmiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta 

1 - TAUST 

Ettepaneku edastamine Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(dokument KOM(2002)119 (lõplik) – 2002/0061(COD): 

7.3.2002 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamuse esitamine: 18. 9.2002 

Parlamendi arvamuse esitamine pärast esimest lugemist: 11. 2.2004 

Muudetud ettepaneku edastamine: 20.4.2004 

Ühisseisukoha vastuvõtmine: 22.12.2004. 

2 - KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Konsolideerida olemasolevaid direktiive, hõlbustada teenuste osutamist, lihtsustada 
olemasolevaid eeskirju ja tugevdada kodaniku teavitamist ja nõustamist. 

3 - MÄRKUSED ÜHISSEISUKOHA KOHTA 

3.1 Üldised märkused 
Komisjon toetas nõukogu 18. mai 2004. aasta poliitilist kokkulepet, milles võetakse suures 
osas üle komisjoni ettepanek muudatusettepanekutega parandatud kujul. Kõnealune poliitiline 
kokkulepe kaasati 23.12.2004 vastuvõetud ühisseisukohta. 

Ühisseisukohas tehtud muudatused puudutavad eelkõige teenuste osutamist, üldsüsteemi 
aluseks oleva kutsekvalifikatsiooni tasemete ametlikku ümberkorraldamist, selliste teatavate 
ühenduse õigustiku sätete taaskehtestamist, mis ei sisaldunud komisjoni ettepanekus. 

3.2 Ühisseisukohas arvesse võetud parlamendi muudatused 

3.2.1 Muudetud ettepanekusse ja ühisseisukohta sisse viidud muudatused 

Põhjendus 36 – muudatus 31: jätta direktiivi kohaldamisalast välja tegevusalad, mis on kasvõi 
ajutiselt seotud otseselt ja konkreetselt avaliku võimuga. Täpsustus, mille kohaselt direktiiv ei 
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piira asutamislepingu artikli 39 lõike 4 ja artikli 45 kohaldamist, tühistati, sest kõnealune 
põhjendus ei saa mingil juhul mõjutada asutamislepingu kohaldamistingimusi sellistena, nagu 
neid on määratlenud kohus. Seega kohaldatakse käesolevat direktiivi juhul, kui liikmesriik ei 
anna oma kodanikele asutamislepingu artikli 39 lõike 4 alusel õigust juurdepääsuks 
tegevusaladele, mis on seotud avaliku võimu teostamisega. 

Põhjendus 37, artiklid 2 ja 5 – muudatus 55: jätta audiitori elukutse välja teenuste osutamist 
käsitleva direktiivi ettepaneku II jaotisest. Ühisseisukoht osutab audiitoritele põhjenduses 37, 
kus täpsustatakse, et üldiselt ei piira direktiiv ühenduse õiguse kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamisega otseselt seotud erisätete kohaldamist. 

Artikkel 4 – muudatused 39, 141 ja 189: sisserännanud töötajad alluvad samadele 
kutsenõuetele kui vastuvõtva liikmesriigi kodanikud. 

Artiklid 5, 6 ja 7 – muudatus 87: ühisseisukoht sarnaneb arstiteenuste osutamisel kehtiva 
korraga, mis langeb põhimõtteliselt kokku muudatusega 87.  

Artikkel 9 – muudatus 53: teenuse osutaja kohustub teenuse saajale esitama tõendi selle kohta, 
et teenuse osutaja on kindlustatud kutsevastutusest tulenevate riskide vastu. Teenuse saaja 
teavitamise kohustust lihtsustati, mis on kooskõlas vastuvõtva liikmesriigi otsese kontrolli 
tugevdamisega teenuse osutaja üle. 

Artikkel 11 – muudatused 192, 193, 216 ja 217: muudetud ettepanek kvalifikatsioonitaseme 
määratluse kohta on võetud suures osas üle. Ühisseisukoha artikli 11 lõike 4 punktis b on 
täpsustatud, et II lisas loetletud eriülesehitusega väljaõpped puudutavad ainult neid juhtumeid, 
kus kõnealune kutseala on asjaomases liikmesriigis reguleeritud võttes nõuetekohaselt arvesse 
acquis’d. Muud erinevused on vaid redaktsioonilised: viienda astme üleviimine artikli 13 
lõikesse 3 ja artikli 3 lõike 1 punktis d loetletud reguleeritud väljaõpete määratlemine.  

Artikkel 15 ja põhjendus 13 – muudatused 12, 68, 70 ja 185: põhimõtteliselt võetakse 
ühisseisukohas üle muudetud ettepanek, kuid täpsustatakse, et artikkel 15 ei mõjuta 
liikmesriikide pädevust kutsealade reguleerimisel ja haridussüsteemide ja kutsealase 
väljaõppesüsteemide korraldamisel. Lõpuks võetakse ühisseisukohas üle muudetud ettepanek 
kutseühingute ja –organisatsioonide esindatuse kohta, kes on pädevad esitama ühiseid 
seisukohti (ühisseisukohas on peetud silmas esindatust nii siseriiklikul kui Euroopa tasandil). 

Artiklid 17 ja 18 – muudatus 207: ühisseisukohas viidi tegevusalade piiratud loetellu sisse 
muudatus, millega tõsteti automaatse tunnustamise saamiseks vajaliku ametialast kogemust 
viielt aastalt kuuele. 

Artikkel 22 – muudatused 81, 86, 94, 101 159 ja 160: osaline väljaõpe on lubatud kõikide 
kooskõlastatud väljaõppega kutsealade puhul, ilma et selleks oleks vaja erandit ning seda 
lihtsa ja ühtse menetluse alusel. Samade kutsealade puhul tunnustatakse täiendõppe olulisust. 
Muudetud ettepaneku sisu on nende kahe punkti puhul üle võetud. 

Artiklid 21, 24, 31, 34, 38, 40, 44, 46 et 47 - muudatused 80, 88, 90, 93, 95, 97, 154 et 161 : 
muudetud ettepanek võeti üle ja kooskõlastatud väljaõppega ametialade puhul nõutavad 
teadmised ja pädevus on viidud lisadest üle direktiivi ilma sisuliste muudatusteta.  
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Artiklid 42 ja 45 – muudatused 96 ja 162: muudetud ettepanek võeti üle ja farmatseutide ja 
ämmaemandate kutsetegevuse loetelu on viidud lisadest üle direktiivi ilma sisuliste 
muudatusteta.  

Artikkel 50 – muudatused 8, 62 ja 63: ühisseisukoht läheb muudetud ettepanekust kaugemale 
selles suhtes, et sellega lubatakse võimalike pettuste vältimiseks vastuvõtval liikmesriigil viia 
päritoluriigis läbi teatavaid kontrollimisi väljaõpete puhul, mida viiakse läbi frantsiislepingu 
alusel. Seega tunnistab ühisseisukoht, et direktiiviga on hõlmatud frantsiisilepingu alusel 
läbiviidud väljaõppe tulemusena saadud kvalifikatsiooni tõendav dokument. 

Artikkel 56 - muudatused 32, 89 ja 110: ühisseisukohas võetakse üle muudetud ettepaneku 
lähenemisviis ja rõhutatakse pädevate asutuste vahelise teabevahetuse olulisust, eelkõige 
konkreetsete ja tõsiste asjaolude olemasolu korral, mis mõjutavad asjaomase kutsetegevuse 
praktiseerimist. Kõnealune säte sisaldub halduskoostööd käsitlevas jaotises ja on seega 
kohaldatav teenuste loomise ja osutamise suhtes.  

Põhjendus 28 – muudatus 26: muudetud ettepanekus võetakse üle muudatus 26 
kontaktpunktide võrgu läbipaistvuse kohta ja selles selgitatakse kõnealuste punktide olulisust. 
See on võetud vastu ühisseisukohas, kus täpsustatakse muuhulgas, et ühe kontaktpunkti 
kindlaksmääramine ei piira liikmesriikide õigust luua teisi lisapunkte.  

Komisjoni deklaratsioon eksperdirühma loomise ja toimimise kohta – muudatus 181: 
ühisseisukohale lisatud deklaratsioonis (vt allpool) võtab komisjon kohustuse luua 
eksperdirühm; deklaratsioonis on täpsustatud kutseühingute roll paindliku 
nõustamismenetluse raames.  

3.2.2 Muudetud ettepanekusse sisseviidud, kuid ühisseisukohta ülevõtmata muudatused 

Artikkel 2 – muudatus 34: ühisseisukohas ei ole täpsustatud, et kui üks liikmesriik tunnustab 
vastavalt oma siseriiklikule korrale kolmanda riigi diplomit, ei ole diplomi omanikul võimalik 
laiendada seda tunnustust tegutsemiseks asjaomasel kutsealal teises liikmesriigis; see on 
vastuvõetav niivõrd, kuivõrd kõnealuse laiendamise võimaluse puudumine tuleneb selgelt 
direktiivi kohta tehtud ettepaneku artikli 3 lõikest 3.  

Artiklid 4 ja 52 – muudatused 112 ja 139: ühisseisukohas on tühistatud viide vastuvõtva 
liikmesriigi võimalusele lisada kutsealale osalise juurdepääsu puhul kutsenimetusse 
asjakohane märge. See tuleneb artikli 4 lõike 3 tühistamisest, mis käsitles osalist kutsealale 
ligipääsu sellisena nagu määratletud vastuvõtva liikmesriigi territooriumil. Komisjoni jaoks 
on see vastuvõetav juhul, kui kohtupraktika alusel on sisserändajal selleks asjaomased 
tagatised (25.7.1991 kohtuotsus „Säger“ – kohtuasi C-76/90).  

Muudetud ettepaneku põhjendus 7b – muudatused 9 ja 58: ühisseisukohas ei võeta üle 
muudetud ettepaneku põhjendust 7b, milles sätestatakse, et sisserännanud töötaja ei või 
vastuvõtva liikmesriigis kutsekvalifikatsiooni tunnustamise alusel nõuda oma päritoluriigis 
muid õigusi, kui asjaomases riigis omandatud kutsekvalifikatsioonist tulenevad, ilma 
vastuvõtvas liikmesriigis täiendava kvalifikatsiooni omandamata. Kutsekvalifikatsioone 
käsitlevad direktiivid ei ole sellist tava siiski kunagi lubanud (vt eelkõige komisjoni vastust hr 
Zappalà kirjalikule küsimusele nr 512/03). 

Artikkel 14 – muudatus 151: ühisseisukohas ei võeta üle muudetud ettepanekut erandi 
andmise menetluse sätestamise kohta sisserännanud töötajale valiku andmisest kohanemisaja 
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ja sobivustesti vahel. Ühisseisukohas tuuakse hoopis (uuesti) sisse teatavad juhtumid, mil 
kohaldada sisserändajale valiku andmise suhtes automaatset erandit. See on komisjonile 
vastuvõetav niivõrd, kuivõrd see ei too kaasa tagasiminekut, võrreldes ühenduse õigustikuga. 

Artikli 21 lõige 1 - muudatused 152 ja 153: kõnealuse muudetud ettepaneku muudatuse 
eesmärgiks oli teksti selgitamine, kuid selles ei sisaldunud ühtegi sisulist muudatust artiklis 
21 osutatud automaatse tunnustamise põhimõtte kohta.  

Artikkel 56 – muudatused 52, 116 ja 117: ühisseisukohas ei võeta üle mõistet „pädevad 
organid“, millega asendatakse muudetud ettepanekus kasutatud "pädevad asutused". 
Liikmesriikides kutsekvalifikatsioonide tunnustamisega tegelevate pädevate asutuste/organite 
kindlaksmääramine sõltub siseriiklikust korraldusest ning seega ei ole välistatud, et selleks 
määrataks mitteriigiasutused.  

Põhjendus 32 – muudatus 29: muudetud ettepanekus on täpsustatud, et puudustega 
liikmesriigi haldussuutlikusse ei ole võimalik põhjendada viivitusi kõnealuse direktiivi 
ülevõtmisel. Kuigi see põhjendus ei sisaldu ühisseisukohas, on tegemist kohtu kehtestatud 
põhimõttega, mida kohaldatakse alati.  

3.2.3 Erinevused muudetud ettepaneku ja ühisseisukoha vahel 

Põhjendus 5 ja artikkel 5 – muudatused 4 ja 45: muudatuste 4 ja 45 eesmärgiks oli tühistada 
viide kuueteistkümne nädalasele ajavahemikule kui eeldusele, et eristada teenuse loomist ja 
selle osutamist. Ühisseisukohta on võetud üle parlamendi muudatused ning selles on 
tühistatud viide kõnealusele eeldusele, mis on ajaliselt määratletud kuueteistkümne nädalaga. 

Artikkel 6 et põhjendus 8 – muudatused 5, 141, 143 ja 189: ühisseisukoht on kooskõlas 
muudatustega 5, 141 ja 189, sest selle alusel on liikmesriikidel võimalus kõikide reguleeritud 
kutsealade puhul nõuda ajutist registreerimist, et hõlbustada asjaomaste riikide territooriumil 
kehtivate tegutsemiseeskirjade kohaldamist, nagu täpsustatud põhjenduses 8 ja artikli 5 lõikes 
3. See on vastuvõetav niivõrd, kuivõrd ühisseisukohas on täpsustatud, et vastuvõtval 
liikmesriigil lasub sel juhul kohustus edastada teenuse osutaja deklaratsiooni koopia 
kutseühingule, vältides sel viisil täiendavate halduskulude tekkimise teenuse osutaja jaoks. 

Artiklite 7 ja 8 ning põhjendus 7 – muudatused 5, 6, 50, 136, 145 ja 146: ühisseisukoht kattub 
Euroopa Parlamendi seisukohaga, mille kohaselt soovitakse tagada vastuvõtvale liikmesriigile 
teabe kättesaadavus ja milles nähakse edaspidiseks ette kooskõlas muudatusega 5, et kõikide 
reguleeritud kutsealade puhul peab teenuse osutaja edastama deklaratsiooni otse vastuvõtva 
liikmesriigi pädevale asutusele. Kõnealuse esimese deklareerimisega koos tuleks esitada 
teatavad dokumendid ja edastatud teavet tuleks iga aasta lihtsustatud vormis ajakohastada (iga 
aasta tuleb uuendada ainult kutsealast tulenevate riskide vastast kindlustust). Ühisseisukoha 
kohaselt piirdub artiklis 8 ettenähtud halduskoostöö vastuvõtvale liikmesriigile tema 
käsutuses oleva teabe õigsuse kontrollimise võimaldamisega. Ühisseisukoha artikli 7 lõigetes 
1 ja 2 ettenähtud eeldeklaratsiooni ei sunni teenuse osutajat tegevust edasi lükkama, mis 
samuti kattub muudatustega 146 ja 50. 

Muudatuste 6 ja 136 eesmärgiks oli lisada viide teenuse osutaja 
kutse/pädevuskvalifikatsioonile. Ühisseisukoht on kooskõlas kõnealuste muudatustega, kus 
nähakse artikli 7 lõikes 4 vastuvõtvale liikmesriigile ette võimalus eelnevalt kontrollida 
teenuste osutaja kutsekvalifikatsiooni, kuid seda vaid selliste kutsealade puhul, mis on seotud 
rahva tervise või elanikkonna ohutusega ning mille puhul ei ole kooskõlastatud 
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kutseõppealaseid miinimumnõudeid ning see kontroll peab olema kooskõlas eesmärgiga 
vältida tõsiseid kahjusid, mis võivad tuleneda kutsekvalifikatsiooni puudumisest.  

Vastuvõtva liikmesriigi võimalus kontrollida oma territooriumil osutatud teenuseid on 
komisjonile vastuvõetav juhul, kui ühes põhjenduses (samuti nagu komisjoni deklaratsioonis 
nõukogu protokolli kohta, vt lisa) nähakse ette kõnealuse kontrolli vajaduse regulaarne uuesti 
läbivaatamine halduskoostöös tehtud edusammude valguses. 

Artikkel 21 – muudatused 75 ja 77: ühisseisukohas lisati artikli 21 lõikesse 7 kohustus 
teavitada arhitekti kvalifikatsiooni puhul komisjoni ja teisi liikmesriike. Lisatud 
deklaratsioonis kohustub komisjon juhul, kui seoses mõne arhitekti eksamitõendiga tekib 
kahtlusi selle aluseks olnud väljaõppe vastavuses direktiivi artiklile 46, esitama tõendi 
eksperdirühmale. Kõnealuse eksperdirühma peab moodustama komisjon vajaliku hinnangu 
saamiseks, et vajaduse korral tühistada selle eksamitõendi väljaandmine. Selline lahendus on 
vastuvõetav, sest see on sarnane tavaõigusest tulenevate tagatistega seoses diplomite 
väljaandmisega selliste kutsealade puhul, mille suhtes kohaldatakse kooskõlastatud väljaõppe 
miinimumnõudeid.  

Artiklid 21, 26, 35 ja 37 ning põhjendus 17 – muudatused 16, 134, 135, 156, 158 ja 179 ning 
samuti muudatused 127, 132, 133, 178rev/2 ja 215: ühisseisukoht kehtestab põhjenduses 17, 
samuti nagu artikli 21 lõikes 1 ja artiklis 26, automaatse tunnustamise põhimõtte meditsiini- ja 
hambaarsti erialade puhul, mis kattuvad 2/5 liikmesriikides. Seepärast korratakse artiklis 35 
erihambaarstide olemasolevate kooskõlastatud väljaõpete miinimumtingimusi ning artiklis 37 
osutatud omandatud õigusi kohandatakse vastavalt. Nendega seotud lisasid muudetakse 
üksnes niivõrd, kuivõrd neis võetakse üle olemasolevad õigused sellistena, nagu 
ajakohastatud alates komisjoni ettepaneku vastuvõtmisest. Selline lähenemisviis on 
vastuvõetav, sest seeläbi laiendatakse automaatset tunnustamist, säilitades samas süsteemi 
lihtsustamise. 

Artikkel 21 – muudatused 18, 104, 162 et 163: ühisseisukohas viiakse artikli 21 lõikesse 4 
uuesti sisse erand farmatseutide automaatsest tunnustamisest uute apteekide asutamisel. 
Komisjon võib kõnealuse sättega nõustuda niivõrd, kuivõrd see sisaldub juba kehtivates 
õigusaktides. 

Artikkel 53 – muudatus 114: ühisseisukoht ühtib parlamendi ettepanekuga selles osas, et selles 
kaotatakse muudetud ettepaneku viited liikmesriikide rolli kohta keeleoskuste valdkonnas ja 
kõnealuste teadmiste süstemaatilise kontrolli väljajätmise kohta. Komisjon võib sellega 
nõustuda, sest sellist sätet on vaja igal juhul tõlgendada kohtupraktika valguses. 

Artikkel 55 – muudatus 115: ühisseisukohas võetakse üle kehtiv seadusandlus ja liikmesriigid 
ei tohi vaid meditsiini- ja hambaarstide kutsealade puhul haigekassaga lepingu sõlmimiseks 
nõuda sisserändajatelt praktikat ega kutsealast kogemust. Komisjon võib kõnealuse sättega 
nõustuda niivõrd, kuivõrd see sisaldub juba kehtivates õigusaktides. 

3.3 Uued sätted 

3.3.1 Sätted, mida ei muudetud ja mis sõnastati ühisseisukohas ümber või mis kujutavad 
jätku juba esialgses ettepanekus ettenähtud sätetele 

Artikkel 10: ühisseisukohas selgitatakse komisjoni ettepanekut tunnustamise üldkorra 
kõrvaleeskirjade kohaldamise kohta, loetledes asjaomased eri olukorrad, mille suhtes 
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kohaldatakse praegu kas ajutist korda, asutamislepingu sätteid või tunnustamise üldsüsteemi. 
Kõnealune täpsustus ei too kaasa ühtegi sisulist muudatust.  

Artikkel 15: ühisseisukohas täpsustatakse ühisseisukoha mõiste, samuti kuidas määratakse 
kindlaks olulised erinevused, mille suhtes tuleb kokkuleppele jõuda ning laiendab 
ühisseisukohtade esitamise võimaluse liikmesriikidele. Kõnealused täpsustused on kooskõlas 
direktiivi kohta tehtud ettepanekuga, mille eesmärgiks oli selle sätte kaudu muuta 
tunnustamismenetlus automaatsemaks niipea, kui ühisseisukoht sisaldab nimetatud tagatist, et 
taotleja, kes vastab selles kehtestatud nõuetele, on juba ületanud olulised erinevused, mis 
võivad valitseda tema väljaõppe ja teda vastuvõtva liikmesriigis nõutava väljaõppe vahel. 
Ühisseisukohas lisatakse artiklisse 15 uus lõige 6, milles kutsutakse komisjoni üles esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne kõnealuse nõude toimimise kohta ja vajaduse 
korral ettepanekud nimetatud artikli muutmiseks. 

Artiklid 20, 25 ja 26: ühisseisukohas sätestatakse täpsemalt artikli 20, artikli 25 lõike 5 ja 
artikli 25 teise lõigu pädevuse delegeerimine ning IV lisa ja V lisa puntki 5.1.4 muutmine. 

Artikkel 51: ühisseisukoha artikli 51 lõikes 2 kehtestatakse vastuvõtvale liikmesriigile uuesti 
neljakuuline ajavahemik kutseala tunnustamiseks, mille väljaõpe ei ole kooskõlastatud.  

3.3.2 Sisuliselt uued sätted 

Artikkel 3: ühisseisukohas võetakse üle ühenduse õigustik, lisades artikli 3 lõigetesse 1 ja 2 
uuesti teatava hulga mõisteid, mis juba sisalduvad kehtivates direktiivides. Muuhulgas on 
viidud artikli 11 mõiste „reguleeritud väljaõpe“ artikli 3 lõikesse 1. 

Artiklid 11 ja 13: kuigi komisjon tegi ettepaneku, et II ja III lisa (mis vastavad direktiivi 
92/51/EMÜ praegustele C ja D lisadele) oleksid soovituslikud, tuuakse ühisseisukohas 
kooskõlas acquis’ga artikli 11 lõike 4 punkti b ja artikli 13 lõike 2 kolmandasse lõiku sisse 
kooskõlas nõukogu otsusega 1999/468/EÜ komiteemenetlus. Komisjon leiab, et direktiivi 
vastuvõtmiseni peab lisade muudatuste suhtes järgima praegu kehtivaid erimenetlusi.  

Artikkel 14: ühisseisukohas tuuakse artikli 14 lõikesse 3 uuesti sisse teatavad ühenduse 
õigustiku elemendid (automaatse erandi tegemine sisserändajale valiku andmise suhtes selliste 
kutsealade puhul, mis eeldavad konkreetse siseriikliku õiguse tundmist ning kus juriidiline 
nõustamine ja abi moodustavad teenuse olulise osa; direktiiviga 1999/42/EÜ hõlmatud 
tegevusaladele automaatne erandite tegemise kord), samuti automaatse erandi tegemine 
sisserändajale valiku andmisel juhtudel, kus praegu ei kohaldata tunnustamise üldsüsteemi, 
kuid mille suhtes hakatakse vastavalt ettepaneku artiklile 10 tulevikus üldsüsteemi 
kohaldama. 

Artiklid 23, 33, 37, 39, 43 ja 49: ühisseisukohas tuuakse sisse Küprose, Eesti, Ungari, Läti, 
Leedu, Malta, Poola, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia ja Sloveenia ühinemislepingu alusel 
omandatud õigused.  

Artiklid 33 ja 43: Poola võttis vastu siseriikliku seadusandluse, et võimaldada üldhoolduse 
eest vastutavatel meditsiiniõdedel ja ämmaemandatel, kelle väljaõpe ei vasta väljaõppe 
miinimumnõuetele, tõsta oma kvalifikatsiooni täiendõppe abil. Ühisseisukohta on lisatud 
erandid, et tagada automaatselt nendele isikutele, kes on kõnealuse täiendõppe läbinud, 
omandatud õigused.  
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Artikkel 45: ühisseisukohas tuuakse artikli 45 lõikesse 4 uuesti sisse erand, mida kohaldatakse 
praegu Luksemburgi suhtes seoses teises liikmesriigis omandatud kutsealase kogemuse 
tunnustamisega, et saada riiklikku tegevusluba üldsusele avatud apteegi avamiseks.  

Artikkel 59: ühisseisukoha artikli 29 lõikes 2 on ette nähtud, et komisjon koostab iga viie 
aasta järel aruande direktiivi kohaldamise kohta.  

4 - JÄRELDUSED 

Komisjon leiab, et ühisseisukohas võetakse suurtes joontes üle tema esialgses ettepanekus 
esitatud ja Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute olulised elemendid. Vaatamata sellele, 
et ühisseisukohas oleks võinud teenuste osutajatele kehtestatud nõudeid veelgi lihtsustada, 
nõustub komisjon seoses teenuste osutamisega vastuvõtva liikmesriigi kontrolli põhimõttega. 
Komisjon leiab, et arvestades praegust halduskoostöö olukorda liikmesriikide vahel, 
moodustab ühisseisukoht vastuvõetava tasakaalu teenuse osutamise lihtsustamise ja 
liikmesriigi teostava kontrolli vahel tema territooriumil osutatava teenuse üle. Seepärast 
toetab komisjon nõukogus kvalifitseeritud häälteenamusega vastuvõetud ühisseisukohta. 
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Lisa 
 

Komisjoni deklaratsioon teenuste vaba osutamise kohta 

Komisjon leiab, et vajadus kehtestada erikriteeriumid ametialase kvalifikatsiooniga isikute 
osutatavate teenuste puhul, sealhulgas seda liikmesriiki teavitada, kus teenust osutama hakatakse, 
tuleb sellisel kujul, nagu nõukogu seda otsustas, korrapäraselt läbi vaadata liikmesriikide 
vahelises halduskoostöös tehtud edusammude valguses. Lisaks ei tohi kokkulepe takistada selliste 
jõupingutuste jätkamist, mille eesmärgiks on siseturu märkimisväärse potentsiaali ärakasutamine 
teenuste osas, et tõsta ELi konkurentsivõimet. 

Komisjoni deklaratsioon eksperdirühma loomise kohta, eelkõige artikli 58, artikli 15 ja 
artikli 21 lõike 7 alusel 

Komisjon teeb ettepaneku luua eksperdirühm, kelle ülesandeks oleks komisjonile teabe 
edastamine ja tema nõustamine direktiivi rakendamisega seotud küsimustes. Eelkõige nähakse 
ette, et rühm arutab küsimusi, mille uurimisega komisjon tegeleb ja mis on seotud tale ühenduse 
seadusandja poolt antud volituste täitmisega, enne kui komisjon esitab direktiiviga asutatud 
komiteele ettepaneku mis tahes meetmeteks. 

Eksperdirühm peaks koosnema liikmesriikide pädevate asutuste liikmetest, kelle nimetab 
komisjon, ilma et see piiraks ekspertide võimalust kaasata vajaduse korral teisi osalisi, kellel on 
päevakorral olevates küsimustes eriteadmised. 

Eksperdirühma raames peaks toimuma Euroopa kutseühendusi ja õppeasutusi esindavate organite 
nõustamine paindlike ja kaasaegsete meetoditega, eriti kutsealade jaoks, mille väljaõppe 
minimaalsete tingimuste suhtes kohaldatakse kooskõlastamist, mis annab aluse automaatseks 
diplomi tunnustamiseks. Kui huvitatud poolte edastatud meetmete ettepanekud on koosoleku 
päevakorras, võiks kõnealuseid osaliste esindajaid kutsuda koosolekule oma ettepanekuid esitama 
ja vastama rühma liikmete küsimustele. 

Samuti konsulteeritakse eksperdirühmaga seoses komisjonile vastavalt direktiivi artikli 15 lõikele 
2 esitatud ühisseisukohtadega, et saada arvamusi ekspertidelt nendest liikmesriikidest, mis ei 
reguleeri ühisseisukohas käsitletavate kutsealasid. 

Kui liikmesriigil tekib mõne arhitekti kvalifikatsiooni aluseks oleva väljaõppe diplomi osas, mis 
on antud välja vastavalt direktiivi artikli 21 lõikele 7, kahtlusi selle vastavuses direktiivi artiklile 
46, esitab komisjon selle küsimuse eksperdirühmale arutamiseks. Eksperdirühm annab 
komisjonile oma tehnilise arvamuse, mille komisjon võtab vajaduse korral aluseks, et tühistada 
nimetatud arhitektidiplom. 
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