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LYHYET PERUSTELUT 

Komissio haluaa toteuttaa jäsennellyn menettelyn sellaisen suhteellisuustestin osalta, joka 

koskee jäsenvaltioiden hyväksymiä uusia toimenpiteitä säänneltyjen ammattien arvioimiseksi. 

Terveydenhuollon ammattilaisille on annettu julkisen palvelun tehtävä, jonka erityisyys on 

valmistelijan mukaan otettu kyseessä olevassa direktiiviehdotuksessa huonosti huomioon. 

Näin ollen lausuntoluonnoksessa ehdotetaan terveydenhuollon ammattien jättämistä kyseisen 

tekstin soveltamisalan ulkopuolelle. 

Lausunnossa esitetään komission tavoite ja todetaan, että ammattipätevyyden tunnustamisesta 

annetun direktiivin 2005/36/EY 59 artiklaa sovelletaan myös terveydenhuollon ammattilaisia 

koskeviin toimiin. Siinä kuitenkin katsotaan, että edellä mainitun direktiivin säännökset ovat 

riittävät ja että ei ole syytä monimutkaistaa niitä ottamalla käyttöön järjestelmällinen, 

ennakolta tehtävä suhteellisuustesti. 

Valmistelija on tietoinen tiettyjen jäsenvaltioiden vaikeuksista suhteellisuusperiaatteen 

täytäntöönpanossa ja ymmärtää komission haluavan selventää sääntöjä. Tässä tapauksessa 

kuitenkin valmistelija katsoo, että mitä terveydenhuollon ammattilaisiin ja kansanterveyden 

suojelun tärkeyteen tulee, komission ehdotukset ovat liian mutkikkaita panna täytäntöön sekä 

liian byrokraattisia. Erityisongelmien ratkaisemiseksi ei ole syytä hyväksyä näin sitovaa 

horisontaalista lainsäädäntöä. 

TARKISTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 

tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Olisi taattava, että jäsenvaltiot 

noudattavat tarkasti Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

168 artiklan mukaisia velvollisuuksiaan, 

mitä tulee niiden terveyspolitiikan 

määrittelyyn samoin kuin 

terveydenhuoltopalvelujen ja 

lääketieteellisten hoitojen järjestämiseen 

ja tarjoamiseen tätä varten nimettyjen, 
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säänneltyjen ammattien harjoittajien 

toimesta. Tähän pääsemiseksi kyseiset 

säännellyt ammatit olisi jätettävä tämän 

direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Oikeutuksen ja oikeasuhteisuuden 

todistustaakka on jäsenvaltioilla. Näin 

ollen olisi jäsenvaltioiden käyttämien 

sääntelyn oikeuttamisperusteiden tukena 

oltava analyysi kyseisen valtion 

toteuttaman toimenpiteen soveltuvuudesta 

ja oikeasuhteisuudesta sekä erityistä 

näyttöä sen väitteiden tueksi. 

(9) Oikeutuksen ja oikeasuhteisuuden 

todistustaakka on jäsenvaltioilla. Näin 

ollen olisi jäsenvaltioiden käyttämien 

sääntelyn oikeuttamisperusteiden tukena 

oltava analyysi kyseisen valtion 

toteuttaman toimenpiteen soveltuvuudesta 

ja oikeasuhteisuudesta sekä erityistä 

näyttöä sen väitteiden tueksi. Sen ei pitäisi 

estää jäsenvaltioita ryhtymästä sellaisiin 

välittömiin toimenpiteisiin 

terveydenhoidon alalla, joita ne pitävät 

välttämättöminä kansanterveyden 

suojelemiseksi. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Kun tiettyjen palkattujen 

toimintojen tai itsenäisten ammattien 

aloittaminen ja harjoittaminen edellyttävät 

jäsenvaltion joko suoraan tai välillisesti 

antamien tiettyä ammattipätevyyttä 

koskevien erityisten säännösten 

noudattamista, on tarpeen varmistaa, että 

tällaisia säännöksiä voidaan perustella 

julkisen edun mukaisilla tavoitteilla, kuten 

perussopimuksessa tarkoitetuilla 

tavoitteilla, joita ovat yleinen järjestys, 

yleinen turvallisuus ja kansanterveys, tai 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä 

(12) Kun tiettyjen palkattujen 

toimintojen tai itsenäisten ammattien 

aloittaminen ja harjoittaminen edellyttävät 

jäsenvaltion joko suoraan tai välillisesti 

antamien tiettyä ammattipätevyyttä 

koskevien erityisten säännösten 

noudattamista, on tarpeen varmistaa, että 

tällaisia säännöksiä voidaan perustella 

julkisen edun mukaisilla tavoitteilla, kuten 

SEUT-sopimuksessa tarkoitetuilla 

tavoitteilla, joita ovat yleinen järjestys, 

yleinen turvallisuus ja kansanterveys, tai 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä 
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tunnustetuilla yleiseen etuun liittyvillä 

pakottavilla syillä. On tärkeää varmistaa, 

että julkisen edun mukaiset tavoitteet 

yksilöidään asianmukaisella tavalla 

sääntelyn tehokkuuden määrittämiseksi. 

Jotta kansanterveyden suojelun korkea taso 

voitaisiin varmistaa, jäsenvaltioilla olisi 

esimerkiksi oltava harkintavaltaa niiden 

päättäessä haluamastaan kansanterveyden 

suojan tasosta ja tavasta, jolla suoja 

saavutetaan. On myös tarpeen selkeyttää, 

että unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännössä tunnustettuja yleiseen 

etuun liittyviä pakottavia syitä ovat muun 

muassa sosiaaliturvajärjestelmän 

rahoituksen tasapainon turvaaminen; 

kuluttajien, palvelujen vastaanottajien ja 

työntekijöiden suojelu; hyvän 

oikeudenkäytön suojaaminen; liiketoimien 

rehellisyys; petostentorjunta sekä veron 

kiertämisen ja verovilpin estäminen; 

tieliikenneturvallisuus; ympäristön ja 

kaupunkiympäristön suojelu; eläinten 

terveys; henkisen omaisuuden suojelu; 

kansallisen historiallisen ja taideperinnön 

säilyttäminen sekä sosiaali- ja 

kulttuuripolitiikan tavoitteet. Vakiintuneen 

oikeuskäytännön mukaan puhtaasti 

taloudelliset perusteet, joiden tarkoitus on 

ensisijaisesti protektionistinen, ja puhtaasti 

hallinnolliset perusteet, kuten tarkastusten 

tekeminen tai tilastojen kerääminen, eivät 

ole yleiseen etuun liittyviä pakottavia syitä. 

tunnustetuilla yleiseen etuun liittyvillä 

pakottavilla syillä. Näihin tavoitteisiin 

pyrittäessä olisi ammattien sääntelyä 

pidettävä välttämättömänä yleisen edun 

turvaamiseksi sen sijaan, että se nähdään 

kilpailun ja vapaan liikkuvuuden esteenä. 
On tärkeää varmistaa, että julkisen edun 

mukaiset tavoitteet yksilöidään 

asianmukaisella tavalla sääntelyn 

tehokkuuden määrittämiseksi. Esimerkiksi 

olisi otettava huomioon, että ihmisten 

terveyden ja hengen suojaaminen on 

SEUT-sopimuksessa suojelluista 

oikeushyvistä ja intresseistä tärkein. Jotta 

kansanterveyden suojelun korkea taso 

voitaisiin varmistaa, jäsenvaltioille olisi 

myönnettävä harkintavaltaa niiden 

päättäessä haluamastaan kansanterveyden 

suojan tasosta ja tavasta, jolla suoja 

saavutetaan. On myös tarpeen selkeyttää, 

että unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännössä tunnustettuja yleiseen 

etuun liittyviä pakottavia syitä ovat muun 

muassa sosiaaliturvajärjestelmän 

rahoituksen tasapainon turvaaminen; 

kuluttajien, palvelujen vastaanottajien, 

myös potilaiden, ja työntekijöiden suojelu; 

hyvän oikeudenkäytön suojaaminen; 

liiketoimien rehellisyys; petostentorjunta 

sekä veron kiertämisen ja verovilpin 

estäminen; tieliikenneturvallisuus; 

ympäristön ja kaupunkiympäristön suojelu; 

eläinten terveys; henkisen omaisuuden 

suojelu; kansallisen historiallisen ja 

taideperinnön säilyttäminen sekä sosiaali- 

ja kulttuuripolitiikan tavoitteet. 

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 

puhtaasti taloudelliset perusteet, joiden 

tarkoitus on ensisijaisesti protektionistinen, 

ja puhtaasti hallinnolliset perusteet, kuten 

tarkastusten tekeminen tai tilastojen 

kerääminen, eivät ole yleiseen etuun 

liittyviä pakottavia syitä. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Jos ammatin säänteleminen on 

perusteltua kansanterveyden suojelun 

perusteella, on pidettävä mielessä 

terveydenhuoltopalvelujen erityispiirteet. 

Terveydenhuoltopalvelut eroavat suuresti 

muista palveluista ja potilaat ovat hyvin 

erilaisia kuin muut palvelujen 

vastaanottajat. Tämän vuoksi olisi 

oletettava, että ammattien sääntely koskee 

tyypillisesti terveydenhuoltoalan 

ammatteja. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 b) Tällä direktiivillä pyritään 

varmistamaan, että toisaalta yleisen edun 

mukaisten tavoitteiden ja palvelujen 

laadun varmistaminen ja toisaalta 

säänneltyihin ammatteihin pääsyn ja 

niiden harjoittamisen parantaminen, 

mikä on ammattihenkilöiden omien 

etujen mukaista, ovat kaikki keskenään 

tasapainossa. Jäsenvaltioiden asiana on 

päättää haluamastaan yleisen edun 

mukaisten tavoitteiden suojelun tasosta ja 

oikeasuhteisesta tavasta saavuttaa 

kyseinen taso. Euroopan unionin 

tuomioistuimen oikeuskäytännön 

perusteella on selvää, että yhden 

jäsenvaltion toista jäsenvaltiota 

vähemmän tiukat säännöt eivät 

välttämättä tarkoita, että tiukemmat 

säännöt ovat suhteettomia.  

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(18) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 

otettava asianmukaisesti huomioon sekä 

toimenpiteen taloudellinen vaikutus, 

mukaan lukien kustannushyötyanalyysi, 

jossa on huomioitu erityisesti 

markkinoiden kilpailuaste ja tarjotun 

palvelun laatu, että vaikutus oikeuteen 

tehdä työtä sekä henkilöiden ja palvelujen 

vapaaseen liikkumiseen unionissa. Tämän 

analyysin perusteella jäsenvaltioiden olisi 

varmistettava erityisesti, että säänneltyihin 

ammatteihin pääsyä tai niiden 

harjoittamista koskevien rajoitusten laajuus 

on unionissa oikeassa suhteessa haluttujen 

tavoitteiden ja odotettujen hyötyjen 

tärkeyteen. 

(18) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 

otettava asianmukaisesti huomioon sekä 

toimenpiteen taloudellinen vaikutus, 

mukaan lukien kustannushyötyanalyysi, 

jossa on huomioitu erityisesti 

markkinoiden kilpailuaste ja tarjotun 

palvelun laatu, että vaikutus oikeuteen 

tehdä työtä sekä henkilöiden ja palvelujen 

vapaaseen liikkumiseen unionissa. 

Yksikään näistä eduista ei saa kuitenkaan 

mennä yleisen turvallisuuden edelle, ja se 

on edelleen ensisijaisen tärkeää. Tämän 

analyysin perusteella jäsenvaltioiden olisi 

varmistettava erityisesti, että säänneltyihin 

ammatteihin pääsyä tai niiden 

harjoittamista koskevien rajoitusten laajuus 

on unionissa oikeassa suhteessa haluttujen 

tavoitteiden ja odotettujen hyötyjen 

tärkeyteen. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (20 a) SEUT-sopimuksen 168 artiklan 1 

kohdan mukaisesti ihmisten terveyden 

korkeatasoinen suojelu olisi varmistettava 

kaikkien unionin politiikkojen ja 

toimintojen määrittelyssä ja 

toteuttamisessa. Tämä merkitsee myös, 

että on varmistettava ihmisten terveyden 

korkeatasoinen suojelu, kun unioni 

hyväksyy SEUT-sopimuksen määräysten 

mukaisesti säädöksiä. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 (20 b) Lisävaatimusten käyttöönotto voisi 

lisätä yleisen edun mukaisen tavoitteen 

arvoa, eikä kyseisten vaatimusten 

yhteisvaikutuksen arvioinnin tarve 

tarkoita sitä, että ne olisivat kohtuuttomia. 

Esimerkiksi jatkuvaa ammatillista 

kehittämistä koskevat vaatimukset 

saattaisivat soveltua sen varmistamiseen, 

että ammattihenkilöt pysyvät mukana 

alansa kehityksessä. Niillä voidaan myös 

edistää turvallisia käytäntöjä ammateissa, 

joihin liittyy erityisiä riskejä. Lisäksi 

jatkuvaa ammatillista kehittämistä 

koskevat vaatimukset saattaisivat soveltua 

silloin, kun ne kattavat tekniikan, tieteen, 

sääntelyn ja etiikan kehityksen ja kun ne 

kannustavat ammattihenkilöitä 

elinikäiseen oppimiseen omassa 

ammatissaan. Yleisen edun mukaisen 

tavoitteen saavuttamiseksi voisi olla 

tarpeen ja soveltuvaa vaatia liiton 

jäsenyyttä asianmukaisen valvonnan 

varmistamiseksi erityisesti, jos liitoilla on 

julkinen tehtävä. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 c kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (20 c) Tässä direktiivissä olisi 

kunnioitettava jäsenvaltioiden toimivaltaa 

säännellä terveydenhoitoalan ammatteja 

SEUT-sopimuksen 168 artiklan 7 kohdan 

perusteella sekä jäsenvaltioiden aikeita 

tarjota ja taata korkean tason 

terveydenhoito ja potilaiden turvallisuus. 

Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden 

olisi voitava päättää taloudellisten 

seikkojen merkityksen aste suhteessa 

muihin asiaankuuluviin 

suhteellisuusperusteisiin. 
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Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 d kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (20 d) Tässä direktiivissä säädettyjä 

oikeasuhteisuutta koskevia perusteita 

voisi soveltaa asianmukaisessa määrin ja 

sellaisella tehokkuudella kuin on 

aiheellista suhteellisuusarvioinnissa, joka 

tehdään ennen uusien säännösten 

käyttöönottoa tai nykyisten muuttamista. 

Arvioinnissa sovellettavan laajuuden ja 

intensiteetin tulisi olla oikeasuhteisia 

käyttöönotettavan säännöksen sisältöön ja 

vaikutukseen nähden. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(24) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän direktiivin 

tavoitetta eli poistaa säänneltyihin 

ammatteihin pääsyä tai niiden 

harjoittamista koskevia kohtuuttomia 

rajoituksia, vaan se voidaan toiminnan 

laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin 

unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi 

toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 5 artiklassa määrätyn 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa määrätyn 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

(24) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän direktiivin 

tavoitetta eli poistaa säänneltyihin 

ammatteihin pääsyä tai niiden 

harjoittamista koskevia kohtuuttomia 

rajoituksia, vaan se voidaan toiminnan 

laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin 

unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi 

toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 5 artiklassa määrätyn 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Kyseisessä artiklassa vahvistetun 

syrjimättömyysperiaatteen ja 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi, 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Tässä direktiivissä säädetään 

sisämarkkinoiden asianmukaisen 

toiminnan varmistamiseksi yhteinen kehys 

suhteellisuusarvioinneille, jotka tehdään 

ennen kuin säänneltyihin ammatteihin 

pääsyä tai niiden harjoittamista rajoittavia 

lakeja, asetuksia tai hallinnollisia 

määräyksiä otetaan käyttöön tai muutetaan. 

Tässä direktiivissä säädetään 

sisämarkkinoiden asianmukaisen 

toiminnan varmistamiseksi yhteinen kehys 

suhteellisuusarvioinneille, jotka tehdään 

ennen kuin säänneltyihin ammatteihin 

pääsyä tai niiden harjoittamista rajoittavia 

uusia olennaisia lakeja, asetuksia tai 

hallinnollisia määräyksiä otetaan käyttöön 

tai muutetaan, samalla kun varmistetaan, 

että kansalaisten suojelu kaikkien 

kyseisten säänneltyjen ammattien ja 

ammattihenkilöiden tarkistettujen 

vaatimusten ja pätevyyksien yhteydessä 

säilyy ensisijaisen tärkeänä. Se ei vaikuta 

jäsenvaltioiden oikeuteen ja 

harkintavaltaan päättää, sääntelevätkö ne 

ammatteja ja miten ne tämän tekevät 

syrjimättömyys- ja 

suhteellisuusperiaatteiden rajoissa. 

Perustelu 

Toissijaisuusperiaatteen noudattamiseksi, liiallisen byrokratian välttämiseksi ja 

”suhteellisuuden” varmistamiseksi on suhteellisuusarvioinneissa keskityttävä vain 

tärkeimpiin muutoksiin. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 

jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä 

vahvistettuihin vaatimuksiin, joilla 

rajoitetaan pääsyä säänneltyihin 

ammatteihin tai niiden harjoittamista taikka 

jotakin ammatin harjoittamisen muotoa, 

mukaan lukien ammattinimikkeiden käyttö 

ja tällaisten nimikkeiden nojalla sallittu 

direktiivin 2005/36/EY soveltamisalaan 

kuuluva ammattitoiminta. 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 

jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä 

vahvistettuihin vaatimuksiin, joilla 

rajoitetaan pääsyä säänneltyihin 

ammatteihin tai niiden harjoittamista taikka 

jotakin ammatin harjoittamisen muotoa, 

mukaan lukien ammattinimikkeiden käyttö 

ja tällaisten nimikkeiden nojalla sallittu 

direktiivin 2005/36/EY soveltamisalaan 

kuuluva ammattitoiminta, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 

a kohdan soveltamista. 
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Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 

vaatimuksiin, joilla rajoitetaan pääsyä 

säänneltyihin terveydenhoitoalan 

ammatteihin tai niiden harjoittamista 

terveydenhoitopalvelujen tarjoamisen 

yhteydessä, apteekkipalvelut sekä 

lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden 

määrääminen, toimittaminen ja 

tarjoaminen mukaan luettuina, 

riippumatta siitä, tuotetaanko palvelut 

terveydenhoidon toimintayksiköissä, 

miten ne on organisoitu tai rahoitettu 

kansallisesti ja ovatko ne julkisia vai 

yksityisiä. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että ennen kuin säänneltyihin ammatteihin 

pääsyä tai niiden harjoittamista rajoittavia 

lakeja, asetuksia tai hallinnollisia 

määräyksiä otetaan käyttöön tai muutetaan, 

asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset 

tekevät arvioinnin niiden 

oikeasuhteisuudesta tässä direktiivissä 

säädettyjen sääntöjen mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että ennen kuin säänneltyihin ammatteihin 

pääsyä tai niiden harjoittamista rajoittavia 

lakeja, asetuksia tai hallinnollisia 

määräyksiä otetaan käyttöön tai muutetaan, 

asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset 

tekevät arvioinnin niiden 

oikeasuhteisuudesta tässä direktiivissä 

säädettyjen sääntöjen mukaisesti ottaen 

täysimääräisesti huomioon kunkin 

ammatin erityisluonteen. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Syyt siihen, että säännös katsotaan 

perustelluksi, tarpeelliseksi ja 

oikeasuhteiseksi, on perusteltava 

laadullisella ja mahdollisuuksien mukaan 

myös määrällisellä näytöllä. 

3. Syyt siihen, että säännös katsotaan 

perustelluksi, tarpeelliseksi ja 

oikeasuhteiseksi, on perusteltava 

laadullisella ja mahdollisuuksien ja 

tarpeen mukaan myös määrällisellä 

näytöllä. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että säänneltyihin ammatteihin pääsyä tai 

niiden harjoittamista rajoittavia lakeja, 

asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä, joita 

ne aikovat ottaa käyttöön tai muuttaa, 

voidaan perustella yleisen edun mukaisilla 

tavoitteilla. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että säänneltyihin ammatteihin pääsyä tai 

niiden harjoittamista rajoittavia lakeja, 

asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä, joita 

ne aikovat ottaa käyttöön tai muuttaa, 

voidaan perustella yleisen edun mukaisilla 

tavoitteilla, kansanterveyden ja 

turvallisuuden tavoite mukaan luettuina. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Asiaankuuluvien toimivaltaisten 

viranomaisten on harkittava erityisesti, 

voidaanko kyseisiä säännöksiä perustella 

objektiivisesti yleiseen järjestykseen, 

yleiseen turvallisuuteen tai 

kansanterveyteen liittyvillä syillä taikka 

yleiseen etuun liittyvillä pakottavilla syillä, 

joita voivat olla esimerkiksi 

sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 

tasapainon turvaaminen, kuluttajien, 

palvelujen vastaanottajien ja työntekijöiden 

suojelu, hyvän oikeudenkäytön 

suojaaminen, liiketoimien rehellisyys, 

petostentorjunta sekä veron kiertämisen ja 

2. Asiaankuuluvien toimivaltaisten 

viranomaisten on harkittava erityisesti, 

voidaanko kyseisiä säännöksiä perustella 

objektiivisesti yleiseen järjestykseen, 

yleiseen turvallisuuteen tai 

kansanterveyteen liittyvillä syillä taikka 

yleiseen etuun liittyvillä pakottavilla syillä, 

joita voivat olla esimerkiksi 

sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 

tasapainon turvaaminen, kuluttajien, 

palvelujen vastaanottajien, potilaat 

mukaan luettuina, ja työntekijöiden 

suojelu, hyvän oikeudenkäytön 

suojaaminen, liiketoimien rehellisyys, 
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verovilpin estäminen, 

tieliikenneturvallisuus, ympäristön ja 

kaupunkiympäristön suojelu, eläinten 

terveys, henkisen omaisuuden suojelu, 

kansallisen historiallisen ja taideperinnön 

säilyttäminen sekä sosiaali- ja 

kulttuuripolitiikan tavoitteet. 

petostentorjunta sekä veron kiertämisen ja 

verovilpin estäminen, 

tieliikenneturvallisuus, ympäristön ja 

kaupunkiympäristön suojelu, eläinten 

terveys, henkisen omaisuuden suojelu, 

kansallisen historiallisen ja taideperinnön 

säilyttäminen sekä sosiaali- ja 

kulttuuripolitiikan tavoitteet. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kun asiaankuuluvat toimivaltaiset 

viranomaiset arvioivat kyseisten 

säännösten tarpeellisuutta ja 

suhteellisuutta, niiden on erityisesti 

otettava huomioon seuraavat tekijät: 

2. Kun asiaankuuluvat toimivaltaiset 

viranomaiset arvioivat kyseisten 

säännösten tarpeellisuutta ja 

suhteellisuutta, niiden on sovellettava tässä 

kohdassa lueteltuja perusteita ottaen 

huomioon kyseisen ammatin 

erityisolosuhteet, sen harjoittamisen 

luonne sekä pyrkimys yleisen edun 

tavoitteeseen. Kunkin yksittäisen 

perusteen asiaankuuluvuus riippuu sen 

vuoksi yleisen edun tavoitteiden 

merkityksestä. Asiaankuuluvien 

toimivaltaisten viranomaisten on 

erityisesti otettava huomioon seuraavat 

tekijät: 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) haluttuihin yleisen edun mukaisiin 

tavoitteisiin liittyvien riskien luonne ja 

varsinkin kuluttajille, ammattihenkilöille 

tai kolmansille osapuolille aiheutuvien 

riskien luonne; 

a) haluttuihin yleisen edun mukaisiin 

tavoitteisiin liittyvien riskien luonne ja 

varsinkin kuluttajille, palveluiden 

vastaanottajille, potilaat mukaan luettuina, 

ammattihenkilöille tai kolmansille 

osapuolille aiheutuvien riskien luonne; 
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Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Ennen kuin jäsenvaltiot ottavat käyttöön 

tai muuttavat säänneltyihin ammatteihin 

pääsyä tai niiden harjoittamista rajoittavia 

lakeja, asetuksia tai hallinnollisia 

määräyksiä, niiden on asianmukaisella 

tavalla ilmoitettava tästä kansalaisille, 

palvelujen vastaanottajille, edustaville 

järjestöille ja asiaankuuluville 

sidosryhmille, lukuun ottamatta 

asianomaisen ammatin harjoittajia, sekä 

annettava niille tilaisuus esittää 

näkemyksensä. 

Ennen kuin jäsenvaltiot ehdottavat 

säänneltyihin ammatteihin pääsyä tai 

niiden harjoittamista rajoittavia lakeja, 

asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä tai 

muuttavat niitä, niiden on asianmukaisella 

tavalla ilmoitettava tästä ammattikunnan 

jäsenten lisäksi kaikille asiaankuuluville 

sidosryhmille, kuten kansalaisille, 

palvelujen vastaanottajille ja edustaville 

järjestöille, antaen niille tilaisuus esittää 

näkemyksensä, joka on otettava sitten 

asianmukaisesti huomioon. Tämä 

menettely voidaan toteuttaa esimerkiksi 

julkisen kuulemisen kautta, jossa 

kerrotaan hyväksyttyjen säännösten 

sisällöstä. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Asiaankuuluvien toimivaltaisten 

viranomaisten on tallennettava direktiivin 

2005/36/EY 59 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettuun säänneltyjen ammattien 

tietokantaan komissiolle direktiivin 

2005/36/EY 59 artiklan 5 ja 6 kohdan 

nojalla tiedoksi annetut perusteet sille, että 

tämän direktiivin mukaisesti arvioitujen 

säännösten katsotaan olevan perusteltuja, 

tarpeellisia ja oikeasuhteisia, ja tämän 

jälkeen komissio saattaa nämä perusteet 

yleisön saataville. 

1. Asiaankuuluvien toimivaltaisten 

viranomaisten on tallennettava nopeasti 

direktiivin 2005/36/EY 59 artiklan 1 

kohdassa tarkoitettuun säänneltyjen 

ammattien tietokantaan komissiolle 

direktiivin 2005/36/EY 59 artiklan 5 ja 6 

kohdan nojalla tiedoksi annetut perusteet 

sille, että tämän direktiivin mukaisesti 

arvioitujen säännösten katsotaan olevan 

perusteltuja, tarpeellisia ja oikeasuhteisia, 

ja tämän jälkeen komissio saattaa nämä 

perusteet mahdollisimman pian yleisön 

saataville. 

 

 

 



 

AD\1139109FI.docx 15/16 PE604.870v03-00 

 FI 

ASIAN KÄSITTELY 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Otsikko Uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävä 

suhteellisuusarviointi 

Viiteasiakirjat COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD) 

Asiasta vastaava valiokunta 

       Ilmoitettu istunnossa (pvä) 

IMCO 

1.2.2017 
   

Lausunnon antanut valiokunta 

       Ilmoitettu istunnossa (pvä) 

ENVI 

1.2.2017 

Valmistelija 

       Nimitetty (pvä) 

Françoise Grossetête 

5.4.2017 

Valiokuntakäsittely 29.6.2017    

Hyväksytty (pvä) 12.10.2017    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

57 

1 

2 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo 

Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón 

Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique 

Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-

Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan 

Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, 

Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Jean-François 

Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, 

Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, 

Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola 

Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie 

Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-

Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Ulrike Müller, 

Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

John Howarth, Răzvan Popa, Sven Schulze 

 



 

PE604.870v03-00 16/16 AD\1139109FI.docx 

FI 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

57 + 

ALDE Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils 

Torvalds 

ECR Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

EFDD Piernicola Pedicini 

ENF Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

GUE/NGL Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

NI Zoltán Balczó 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, 

José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens 

Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav 

Mikolášik, Sven Schulze, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean 

S&D Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, 

Jytte Guteland, John Howarth, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles 

Pargneaux, Răzvan Popa, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano 

Zoffoli 

VERTS/ALE Marco Affronte, Benedek Jávor, Bart Staes, Keith Taylor 

 

1 - 

EFDD Julia Reid 

 

2 0 

PPE Annie Schreijer-Pierik 

S&D Elena Gentile 

 

Symbolien selitys: 

+ : puolesta 

- : vastaan 

0 : tyhjää 

 

 

 


