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LÜHISELGITUS

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiviga 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta konsolideeriti ja ühtlustati seni mitme õigusaktiga 
reguleeritud kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise süsteem.

Selle õigusakti jõustumine on olnud kasulik nii töötajatele kui ka ettevõtjatele. Ühelt poolt on 
direktiiv edendanud ja soodustanud kvalifitseeritud töötajate liikuvust Euroopa tööturul ning 
aidanud sellega kaasa piiriüleste teenuste levikule. Mitme liikuvust takistanud teguri 
kõrvaldamine on edendanud ühtse Euroopa turu väljakujundamist. Teisalt on see muutnud 
lihtsamaks töötajate siirdumise teatavatesse sektoritesse, kus on ajuti olnud suur erinevus 
nõudluse ja pakkumise vahel, ning mõnel juhul on see vähendanud oskustöötajate puudust.

Uus korraldus on aidanud kaasa majanduskasvule, ergutanud konkurentsi ja loonud uusi 
töökohti.

Kutsetöötajate arv, kes on otsustanud tegutseda oma erialal mõnes teises liikmesriigis, on 
praegu siiski veel üsna väike ning majanduse praegune olukord mõjutab negatiivselt 
tulevikuväljavaateid.

Liikuvus on aidanud oluliselt parandada teadmiste liikumist liikmesriikide vahel ning seda 
saab veelgi parandada vaid ühise lähenemisviisiga, mille eesmärk on tagada hariduse ja 
väljaõppe kõrge tase. 

Kutsetegevuse turg uueneb pidevalt ja paljude traditsiooniliste elukutsete asemel tekivad uued 
ametialad, mis nõuavad üha spetsiifilisemaid teadmisi ja oskusi. 

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise õigusraamistik vajab aga ajakohastamist, et tagada 
suurem paindlikkus, kutsetöötajate omandatud tegeliku pädevuse tõhus tunnustamine ja 
halduskulude vähendamine.

Direktiivi 2005/35/EÜ läbivaatamise eesmärk on lihtsustada õigusnorme, mis reguleerivad 
kutsetöötajate Euroopa Liidu sisest liikuvust, ning selle uuenduslik osa on Euroopa 
kutsekaardi kasutuselevõtt, mis võimaldab mitte ainult lihtsamini ja kiiremini tunnustada 
kutsekvalifikatsioone, vaid vähendab ühtlasi halduskulusid.

Uute sätetega tehakse ettepanek ajakohastada arstide, hambaarstide, proviisorite, 
meditsiiniõdede, ämmaemandate, veterinaararstide ja arhitektide minimaalseid 
koolitusnõudeid, võttes arvesse muutusi nende erialal ja väljaõppes.

Liikmesriikidel tuleb ühtlasi esitada reguleeritud kutsealade loetelu ning põhjendada sellise 
reguleerimise vajalikkust. Lõppeesmärk on vältida kunstlike takistuste tekitamist isikute 
vabale liikumisele.

Üks võimalus eeskätt noorte liikuvuse soodustamiseks võiks olla vabade elukutsete eelistele 
ja konkurentsivõimele keskendumine ning kutsealale asumist takistavate tegurite ja nende 
kutsealade arvu vähendamine, millega tegelemine nõuab kutseala registrisse kandmist.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise süsteemi ajakohastamine on 
tähtis, et ergutada majanduskasvu ja 
innovatsiooni, lisada tööturule 
paindlikkust ja reageerida 
demograafilistele probleemidele ning 
struktuursele tööpuudusele ELis.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Komisjon peaks viis aastat pärast 
Euroopa kutsekaardi kasutuselevõtmist 
hindama sellise kutsekaardi 
kohustuslikuks muutmise mõju ja 
osutama, kas edasised meetmed on 
soovitavad hilisemas etapis.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Kaart peaks vastama konkreetsetele 
ohutus- ja andmekaitsetingimustele, luua 
tuleb vajalikud tagatised kuritarvitamise 
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ja kuupäevaga seotud pettuse vastu.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral, nt 
arsti või teiste tervishoiutöötajate või 
notari kutseala puhul olema liikmesriigil 
võimalik osalisest juurdepääsust keelduda.

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka avaliku huvi korral, 
nt patsientide ohutus või tarbijakaitse, 
olema liikmesriigil võimalik osalisest 
juurdepääsust keelduda. Sellisel juhul 
võivad liikmesriigid keelduda osalise 
juurdepääsu põhimõtte rakendamisest 
teatavate kutsealade puhul, nt 
tervishoiuteenuste osutamisega või muul 
viisil rahvatervisega seotud kutsealad.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiv 2005/36/EÜ peaks hõlmama 
ka notareid. Tegevuse alustamisega 
seotud tunnustamistaotluste suhtes peaks 
liikmesriikidel olema võimalik kehtestada 
vajalik sobivustest või nõuda 
kohanemisaega, et vältida igasugust 
diskrimineerimist riikide valiku- ja 
ametisse nimetamise menetlustes. 

välja jäetud
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Teenuste vaba osutamise korral ei peaks 
notaritel olema võimalik koostada 
ametlikke dokumente ega teha muid 
tõestamistoiminguid, mille puhul on 
nõutav vastuvõtva liikmesriigi pitser.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Direktiivi kohaldamisalast tuleks 
välja jätta liikmeriikide poolt riigi 
jurisdiktsiooni all olevates valdkondades 
tegutsemiseks ametisse nimetatud, 
õigusaktide kohaselt sõltumatult ja 
erapooletult tegutsevad, ennetava 
õiguskaitse raames õigusaktide 
seaduslikkust ja õiguskindlust tagavad 
notarid. Arvestades konkreetseid 
ülesandeid, mida notarid õigussüsteemis 
täidavad, ei saa sellel kutsealal rakendada 
teenuste vaba liikumise põhimõtet ega 
välisriigi kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamist.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kutseala mittereguleerivast 
liikmesriigist tulevate kutsetöötajate 
tunnustamistaotlusi tuleb kohelda samal 
viisil kui kutseala reguleeriva liikmesriigi 
kutsetöötajate taotlusi. Nende 
kvalifikatsioone tuleb võrrelda vastuvõtvas 
liikmesriigis nõutavate 
kvalifikatsioonidega direktiivis 
2005/36/EÜ sätestatud kvalifikatsiooni 
tasemete alusel. Oluliste erinevuste korral 
peaks pädeval asutusel olema võimalik 

(9) Kutseala mittereguleerivast 
liikmesriigist tulevate kutsetöötajate 
tunnustamistaotlusi tuleb kohelda samal 
viisil kui kutseala reguleeriva liikmesriigi 
kutsetöötajate taotlusi. Nende 
kvalifikatsioone tuleb võrrelda vastuvõtvas 
liikmesriigis nõutavate 
kvalifikatsioonidega direktiivis 
2005/36/EÜ sätestatud kvalifikatsiooni 
tasemete ja objektiivsete kriteeriumide
alusel. Oluliste erinevuste korral peaks 
pädeval asutusel olema võimalik 
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kehtestada korvamismeetmeid. kehtestada korvamismeetmeid.
Mehhanismid, millega hinnatakse 
kutsealale tööleasumisel vajalikke 
teoreetilisi ja praktilisi oskusi kui 
korvamismeetmeid, peaksid tagama 
läbipaistvuse ja erapooletuse põhimõtted 
ja nendega kooskõlas olema. 

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kuna üldsüsteemi kuuluvatel 
kutsealadel tegutsema hakkamiseks 
vajalikud koolituse miinimumnõuded ei ole 
ühtlustatud, peaks vastuvõtvale 
liikmesriigile jääma võimalus kehtestada 
korvamismeede. Kõnealune meede peaks 
olema proportsionaalne ning võtma 
eelkõige arvesse taotleja poolt 
töökogemuse käigus või elukestva õppe 
kaudu omandatud teadmisi, oskusi ja 
pädevusi. Korvamismeetme kehtestamise
otsust tuleks üksikasjalikult põhjendada, et
taotleja mõistaks paremini oma olukorda 
ning saaks liikmesriigi kohtus algatada 
direktiivi 2005/36/EÜ kohaselt õigusliku 
kontrolli menetluse.

(10) Kuna üldsüsteemi kuuluvatel 
kutsealadel tegutsema hakkamiseks 
vajalikud koolituse miinimumnõuded ei ole 
ühtlustatud, peaks vastuvõtvale 
liikmesriigile olema tagatud võimalus 
kehtestada korvamismeede. Kõnealune 
meede peaks olema proportsionaalne ning 
võtma eelkõige arvesse taotleja poolt 
töökogemuse käigus või elukestva õppe 
kaudu omandatud teadmisi, oskusi ja 
pädevusi. Korvamismeetme kehtestamise
otsuse põhjused tuleks üksikasjalikult
esitada, et taotleja mõistaks paremini oma 
olukorda ning saaks liikmesriigi kohtus 
algatada direktiivi 2005/36/EÜ kohaselt 
õigusliku kontrolli menetluse.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Direktiiviga 2005/36/EÜ tuleks 
soodustada selliste kutsealade 
kvalifikatsioonide automaatsemat 
tunnustamist, mis ei saa veel sellisest 
tunnustamisest kasu. Seejuures tuleks võtta 
arvesse liikmesriikide pädevust otsustada 
nende territooriumil kutsealadel 
tegutsemiseks nõutavate kvalifikatsioonide, 

(18) Direktiiviga 2005/36/EÜ tuleks 
soodustada selliste kutsealade 
kvalifikatsioonide automaatsemat 
tunnustamist, mis ei saa veel sellisest 
tunnustamisest kasu. Seejuures tuleks võtta 
arvesse liikmesriikide pädevust otsustada 
nende territooriumil kutsealadel 
tegutsemiseks nõutavate kvalifikatsioonide, 
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samuti nende haridussüsteemi ja kutsealase 
koolituse sisu ning korralduse üle. 
Riiklikul ja liidu tasandil kutseühinguid ja -
organisatsioone esindavatel ühingutel ja 
organisatsioonidel peaks olema võimalik 
teha ettepanekuid ühiste 
koolituspõhimõtete kohta. See peaks 
kutsekvalifikatsiooni omandamise 
tingimusena olema ühise kutseeksami 
vormis või teadmiste, oskuste ja pädevuste 
üldkogumil põhineva koolitusprogrammi 
vormis. Liikmesriigid peaksid sellise ühise 
koolitusraamistiku alusel saadud 
kvalifikatsioone automaatselt tunnustama.

samuti nende haridussüsteemi ja kutsealase 
koolituse sisu ning korralduse üle. 
Riiklikul ja liidu tasandil kutseühinguid ja -
organisatsioone esindavatel ühingutel ja 
organisatsioonidel peaks olema võimalik 
teha ettepanekuid ühiste 
koolituspõhimõtete kohta. See peaks 
kutsekvalifikatsiooni omandamise 
tingimusena olema ühise kutseeksami 
vormis või teadmiste, oskuste ja pädevuste 
üldkogumil põhineva koolitusprogrammi 
vormis. Liikmesriigid peaksid sellise ühise 
koolitusraamistiku alusel saadud 
kvalifikatsioone automaatselt tunnustama.

Liikmesriike tuleks ergutada kehtestama 
süsteeme tagamaks, et kõik 
tervishoiutöötajad saavad regulaarselt 
ajakohastada oma oskusi pideva 
kutsealase arengu abil.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Direktiiviga 2005/36/EÜ on juba 
kehtestatud kutsetöötajate selged 
kohustused seoses vajalike keeleoskustega.
Kõnealuse kohustuse läbivaatamine on 
näidanud, et pädevate asutuste ja 
tööandjate rolli on eelkõige patsientide 
huvides vaja selgitada. Keeleoskuse 
kontroll peaks siiski olema mõistlik ja 
nõutav vastava töökoha jaoks; see ei 
tohiks olla põhjuseks jätta kutsetöötajad 
vastuvõtva liikmesriigi tööturult välja.

(19) Direktiiviga 2005/36/EÜ on juba 
kehtestatud kutsetöötajate selged 
kohustused seoses vastuvõtvas 
liikmesriigis kutsealal tegutsemiseks
vajalike keeleoskustega. Kõnealuse 
kohustuse läbivaatamine on näidanud, et 
pädevate asutuste ja tööandjate rolli on 
eelkõige patsientide ja tarbijate huvides 
vaja selgitada. Keeleoskuse kontroll ei 
tohiks olla põhjuseks jätta kutsetöötajad 
vastuvõtva liikmesriigi tööturult välja ja 
peaks seetõttu olema mõistlik ja vajalik. 
Mõistlikkuse ja vajalikkuse kontseptsioon 
tuleks määratleda koostöös pädevate 
asutuste, liikmesriigi sotsiaalpartnerite ja 
liikmesriigi vastava sektori kutseühingute 
vahel.
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Selgitus

Vajalikku keeleoskust ei tuleks nõuda ainult seoses patsientidega. Lisaks tuleks seetõttu, et 
tööandjatel on oluline õigus otsustada kriteeriumide üle, mis töövõtjatel peaksid olema 
teatava töö jaoks, tööandjaid kui sotsiaalpartnereid kaasata liikmesriikide pädevate asutuste 
kõrval selle määratlemisse, mida peetakse mõistlikuks ja vajalikuks.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda tasustatud
praktikal teises liikmesriigis, kus selline 
praktika on võimalik, tuleks nad hõlmata 
direktiiviga 2005/36/EÜ. Lisaks on vaja
sätestada, et päritoluliikmesriik tunnustaks 
nende praktikat.

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda praktikal teises 
liikmesriigis, kus selline praktika on 
võimalik, tuleks nad hõlmata direktiiviga 
2005/36/EÜ. Lisaks on vaja tagada, et 
päritoluliikmesriik tunnustaks nende 
praktikat.

Selgitus

Osa kutsealade puhul on tavaks, et tuleb läbida tasustamata praktika. Siiski ei tohiks isikuid, 
kes osalevad tasustamata praktikal, asetada ametlikult tunnustamata jätmise tõttu halvemasse 
olukorda. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kuigi direktiiviga on juba ette nähtud 
liikmesriikide üksikasjalikud kohustused 
seoses teabevahetusega, tuleks neid 
kohustusi tugevdada. Liikmesriigid ei 
peaks reageerima vaid teabenõudele, vaid 
ennetaval moel hoiatama ka teisi 
liikmesriike. Selline hoiatussüsteem peaks 
olema sarnane direktiivi 2006/123/EÜ 
süsteemiga. Siiski on eraldi 
hoiatusmehhanismi vaja direktiivi 
2005/36/EÜ alusel automaatset 
tunnustamist taotlenud tervishoiutöötajate 

(22) Kuigi direktiiviga on juba ette nähtud 
liikmesriikide üksikasjalikud kohustused 
seoses teabevahetusega, tuleks neid 
kohustusi tugevdada. Liikmesriigid ei 
peaks reageerima vaid teabenõudele, vaid 
ennetaval moel hoiatama ka teisi 
liikmesriike. Selline hoiatussüsteem peaks 
olema sarnane direktiivi 2006/123/EÜ 
süsteemiga. Siiski on eraldi 
hoiatusmehhanismi vaja direktiivi 
2005/36/EÜ alusel reguleeritavate
tervishoiutöötajate puhul. Seda tuleks 
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puhul. Seda tuleks kohaldada ka 
veterinaararstide suhtes, kui liikmesriigid 
ei ole veel võtnud kasutusele direktiiviga 
2006/123/EÜ ettenähtud 
hoiatusmehhanismi. Tuleks hoiatada kõiki 
liikmesriike, kui kutsetöötajal ei ole
distsiplinaar- või kriminaalkaristuse tõttu 
enam õigust teise liikmesriiki liikuda. 
Selline hoiatus tuleks anda IMI kaudu 
hoolimata sellest, kas kutsetöötaja on 
teostanud direktiivi 2005/36/EÜ kohaseid 
õigusi või kas ta on taotlenud oma 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamist Euroopa 
kutsekaardi väljastamise kaudu või 
kõnealuse direktiiviga ettenähtud mõne 
muu meetodi kaudu. Hoiatusmehhanism 
peaks olema kooskõlas isikuandmete 
kaitset ja muid põhiõigusi käsitlevate liidu 
õigusaktidega.

kohaldada ka veterinaararstide suhtes, kui 
liikmesriigid ei ole veel võtnud kasutusele 
direktiiviga 2006/123/EÜ ettenähtud 
hoiatusmehhanismi. Tuleks hoiatada kõiki 
liikmesriike, kui kutsetöötajalt võetakse 
ajutiselt või alaliselt õigus tegutseda või 
kui nende päritoluliikmesriigis või 
vastuvõtvas liikmesriigis on kehtestatud 
mis tahes piirangud tegutsemiseks või 
tingimused õigusele tegutseda. Selline 
hoiatus tuleks anda IMI kaudu hoolimata 
sellest, kas kutsetöötaja on teostanud 
direktiivi 2005/36/EÜ kohaseid õigusi või 
kas ta on taotlenud oma 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamist Euroopa 
kutsekaardi väljastamise kaudu või 
kõnealuse direktiiviga ettenähtud mõne 
muu meetodi kaudu. Hoiatusmehhanism 
peaks olema kooskõlas isikuandmete 
kaitset ja muid põhiõigusi käsitlevate liidu 
õigusaktidega. Liikmesriike tuleks 
julgustada jagama avalikult teavet oma 
riikliku põhihariduse ja koolituse 
korralduse ning oma kvaliteedi tagamise 
korra kohta, et parandada usaldust ja 
kindlustunnet liikmesriikide haridus- ja 
koolitussüsteemide suhtes ning tagada, et 
kõik asjaomased kursused vastavad 
käesoleva direktiivi nõuetele.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et täiendada või muuta 
teatavaid direktiivi 2005/36/EÜ 
mitteolemuslikke elemente, tuleks 
komisjonile anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et 
ajakohastada I lisa, kehtestada kriteeriumid 
Euroopa kutsekaardiga seotud tasude 
arvutamiseks, sätestada Euroopa 
kutsekaardi jaoks vajalike dokumentide 

(24) Selleks et täiendada või muuta 
teatavaid direktiivi 2005/36/EÜ 
mitteolemuslikke elemente, tuleks 
komisjonile anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et 
ajakohastada I lisa, kehtestada kriteeriumid 
Euroopa kutsekaardiga seotud tasude 
arvutamiseks, sätestada Euroopa 
kutsekaardi jaoks vajalike dokumentide 
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üksikasjad, kohandada IV lisas sätestatud 
tegevusalade nimekirja, kohandada V lisa 
punkte 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1, selgitada arstide, 
üldõdede, hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate, proviisorite ja arhitektide 
teadmisi ja oskusi, kohandada eriarsti õppe 
ja hambaarsti eriõppe minimaalset 
õppeaega, lisada V lisa punkti 5.1.3 alla 
uued arsti erialad, muuta V lisa punktides 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 esitatud 
loetelu, lisada V lisa punkti 5.3.3 alla uued 
hambaravi erialad, täpsustada ühise 
koolitusraamistiku kohaldamise tingimusi 
ning täpsustada ühiste eksaminõuete 
kohaldamise tingimusi. On äärmiselt 
oluline, et komisjon viib ettevalmistustöö
ajal läbi asjakohaseid konsultatsioone,
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

üksikasjad, kohandada IV lisas sätestatud 
tegevusalade nimekirja, kohandada V lisa 
punkte 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1, selgitada arstide, 
üldõdede, hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate, proviisorite ja arhitektide 
teadmisi ja oskusi, kohandada eriarsti õppe 
ja hambaarsti eriõppe minimaalset 
õppeaega, lisada V lisa punkti 5.1.3 alla 
uued arsti erialad, muuta V lisa punktides 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 esitatud 
loetelu, lisada V lisa punkti 5.3.3 alla uued 
hambaravi erialad, täpsustada ühise 
koolitusraamistiku kohaldamise tingimusi 
ning täpsustada ühiste eksaminõuete 
kohaldamise tingimusi. On äärmiselt 
oluline, et komisjon viib ettevalmistustöö 
ajal läbi tutvustavat tegevust ja
konsultatsioone, kaasates eksperte nii 
Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil.
Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse, läbipaistva ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Käesolev direktiiv ei piira tervise- ja 
tarbijakaitse kõrge taseme tagamiseks 
vajalike meetmete rakendamist.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 1



PE489.564v02-00 12/44 AD\914694ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale ning 
juurdepääsu teises liikmesriigis toimuvale 
tasustatud praktikale ja selle tunnustamist.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale ning 
juurdepääsu teises liikmesriigis toimuvale 
praktikale ja selle tunnustamist.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
liikmesriigi kodanike, sealhulgas 
vabakutseliste suhtes, kes soovivad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötajana 
tegutseda reguleeritud kutsealal või osaleda 
tasustatud praktikal teises liikmesriigis kui 
see, kus nad omandasid oma 
kutsekvalifikatsiooni.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
liikmesriigi kodanike, sealhulgas 
vabakutseliste1 suhtes, kes soovivad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötajana 
tegutseda reguleeritud kutsealal või osaleda 
praktikal teises liikmesriigis kui see, kus 
nad omandasid oma kutsekvalifikatsiooni.

__________________
1 Vastavalt vabade kutsealade mõistele, 
mis on antud Euroopa Kohtu 11. oktoobri 
2001. aasta otsuses C-267/99: Adam, 
allikas: Euroopa Kohtu lahendid 2001, lk 
I-07467.

Selgitus

Osa kutsealade puhul on tavaks, et tuleb läbida tasustamata praktika. Siiski ei tohiks isikuid, 
kes osalevad tasustamata praktikal, asetada ametlikult tunnustamata jätmise tõttu halvemasse 
olukorda. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
liikmesriikide poolt valitsuse ametliku 
aktiga ametisse nimetatud notarite suhtes.

Selgitus

Ametiasutused nimetavad ametisse notarid asjaomase riigi territooriumi jaoks, et tagada 
õiguspärasus ja eraisikute vahel sõlmitud õigusaktide õiguskindlus õiguse ennetava 
rakendamise haldusraamistikus. Seadusega nõutakse nende sõltumatust ja erapooletust. 
Võttes arvesse nende kohtuteenistuja funktsiooni eripära, ei ole teenuste vaba osutamise ja 
välisriikide kutsekvalifikatsioonide tunnustamise põhimõtte rakendamine asjakohane. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt i
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „erialane töökogemus” – tegelik ja 
õiguspärane täisajaga või täistööajaga 
samaväärne osalise tööajaga tegutsemine 
asjaomasel kutsealal liikmesriigis;

f) „erialane töökogemus” – tegelik ja 
õiguspärane tegutsemine asjaomasel 
kutsealal liikmesriigis, mis lihtsustab 
seoses konkreetse kutsealaga teadmiste, 
pädevuse, suutlikkuse ja oskuste teatava 
taseme saavutamist;

Selgitus

Täistööaja või osalise tööaja nimetamisel ei võeta täielikult arvesse ajaga seotud võimalusi. 
Seetõttu on sellel piirav mõju. Tagada tuleks, et iga „tegelikku ja õiguspärast tegutsemist” 
peetakse töökogemuseks. 

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt j
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) „tasustatud praktika” – juhendaja 
järelevalve all toimuv ja tasustatud
tegevus eesmärgiga saada eksami alusel 
õigus reguleeritud kutsealal tegutseda;

j) „praktika” – juhendaja järelevalve all 
toimuv tegevus eesmärgiga saada eksami 
alusel õigus reguleeritud kutsealal 
tegutseda;

Selgitus

Osa kutsealade puhul on tavaks, et tuleb läbida tasustamata praktika. Siiski ei tohiks isikuid, 
kes osalevad tasustamata praktikal, asetada ametlikult tunnustamata jätmise tõttu halvemasse 
olukorda. 

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „Euroopa kutsekaart” kutsetöötajale 
väljastatud elektrooniline tunnistus, 
millega tunnustatakse tema kvalifikatsiooni 
tegevuse alustamiseks vastuvõtvas 
liikmesriigis, või tema vastavust vajalikele 
tingimustele, et vastuvõtvas liikmesriigis 
ajutisi ja juhuteenuseid osutada;

k) „Euroopa kutsekaart” –
päritoluliikmesriigi või pädeva asutuse 
poolt kutsetöötajale väljastatud 
elektrooniline tunnistus, millega 
tunnustatakse tema kvalifikatsiooni ja 
oskusi tegevuse alustamiseks vastuvõtvas 
liikmesriigis, või tema vastavust vajalikele 
tingimustele, et vastuvõtvas liikmesriigis 
ajutisi ja juhuteenuseid osutada;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „elukestev õpe” – kogu üldharidus, 
kutseharidus ja -koolitus, vabaharidus ja 
mitteametlik õpe, mida elu jooksul 
läbitakse ja mille tulemuseks on teadmiste, 
oskuste ja pädevuse paranemine.

l) „elukestev õpe” – kogu üldharidus, 
kutseharidus ja -koolitus, vabaharidus ja 
mitteametlik õpe, mida elu jooksul 
läbitakse ja mille tulemuseks on pädevuste
(teadmised, oskused, hoiakud ja
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väärtushinnangud) paranemine.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) „kestev kutsealane areng” – vahendid, 
mille abil kutseühingute liikmed 
säilitavad, parandavad ja täiendavad oma 
teadmisi ja oskusi ning arendavad 
isikuomadusi, mida on vaja nende 
kutseelus.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid määravad Euroopa 
kutsekaarte väljastavad pädevad asutused. 
Kõnealused asutused tagavad Euroopa 
kutsekaardi taotluste erapooletu, 
objektiivse ja õigeaegse töötlemise. 
Artiklis 57b osutatud tugikeskused võivad 
samuti olla pädevad väljastama Euroopa 
kutsekaarti. Liikmesriigid tagavad, et 
pädevad asutused teavitavad kodanikke, 
sealhulgas võimalikke taotlejaid Euroopa 
kutsekaardi eelistest, kui kõnealune kaart 
on kättesaadav.

5. Liikmesriigid määravad Euroopa 
kutsekaarte väljastavad pädevad asutused. 
Kõnealused asutused tagavad Euroopa 
kutsekaardi taotluste erapooletu, 
objektiivse ja õigeaegse töötlemise. 
Artiklis 57b osutatud tugikeskused võivad 
samuti olla pädevad väljastama Euroopa 
kutsekaarti. Liikmesriigid tagavad, et 
pädevad asutused teavitavad kodanikke, 
sealhulgas võimalikke taotlejaid ja 
sotsiaalpartnereid Euroopa kutsekaardi 
eelistest, kui kõnealune kaart on 
kättesaadav.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
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Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega täpsustatakse konkreetsete 
kutsealade Euroopa kutsekaardid, Euroopa 
kutsekaardi vorm, vajalikud tõlked 
Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks ning taotluste 
hindamise üksikasjad, võttes arvesse iga 
asjaomase kutseala eripärasid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 58 osutatud nõuandemenetlusega.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega täpsustatakse konkreetsete 
kutsealade Euroopa kutsekaardid, Euroopa 
kutsekaardi vorm, vajalikud tõlked 
Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks ning taotluste 
hindamise üksikasjad, võttes arvesse iga 
asjaomase kutseala eripärasid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 58 osutatud nõuandemenetlusega.
Komisjon konsulteerib pädevate 
riigiasutuste ning Euroopa ja 
liikmesriikide tasandi sotsiaalpartnerite ja 
kutseühingutega, mis esindavad 
seonduvate kutsealade valdkondlikke 
kutsealasid, konkreetsete kutsealade 
kaartide konkreetsete tehniliste aspektide 
üle. Komisjon võib ka läbi viia 
katseprojekte, võttes arvesse iga 
asjaomase kutseala eripära.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjon võib kehtestada Euroopa 
kutsekaardi rakendusaktiga, kui on 
täidetud järgmised tingimused: 

1. kutseala on reguleeritud enam kui viies 
liikmesriigis;

2. kutsealal on suured Euroopa Liidu 
sisese liikuvuse võimalused;

3. kutseala esindajad või selle ühendused 
on ilmutanud selle vastu suurt huvi.
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Komisjon toetab neid liikmesriike, kes 
soovivad muuta Euroopa kutsekaardi 
kohustuslikuks kutsealadel, milleks see on 
mõeldud. Enne seda võib läbi viia mõju 
hindamise.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Taotlejatele seoses Euroopa kutsekaardi 
väljastamise haldusmenetlustega tekkivad 
mis tahes kulud on mõistlikud, 
proportsionaalsed ning vastavuses 
päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi 
kuludega. Komisjonil on artikli 58a 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte tasude arvutamise ja jaotuse 
kriteeriumide kehtestamiseks.

7. Euroopa kutsekaardi väljastamise 
haldusmenetlus ei kujuta endast 
üksiktaotlejale lisakulu.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4c – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Päritoluliikmesriigi pädev asutus
kontrollib taotlust ning koostab ja kinnitab 
Euroopa kutsekaardi kahe nädala jooksul 
alates täieliku taotluse kättesaamise 
kuupäevast. Ta teavitab Euroopa 
kutsekaardi kinnitamisest taotlejat ja 
liikmesriiki, kus taotleja kavatseb 
teenuseid osutada. Kaardi kinnitamisest 
teavitamine vastuvõtvale liikmesriigile 
toimub artikliga 7 ettenähtud 
deklaratsiooni alusel. Vastuvõttev 
liikmesriik ei või artikli 7 kohaseid 

1. Välja arvatud tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesektoris, kontrollib
päritoluliikmesriigi pädev asutus taotlust 
ning koostab ja kinnitab Euroopa 
kutsekaardi kahe nädala jooksul alates 
täieliku taotluse kättesaamise kuupäevast.
Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
tagab teenuse ajutise osutamise täieliku 
taotluse eelkontrolli, kontrollides, kas 
kutsetöötaja kvalifikatsioonid on 
kooskõlas vastuvõtva liikmesriigi riiklike 
nõuetega asjaomase teenuse osutamiseks 
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deklaratsioone enam järgneva kahe aasta 
jooksul nõuda.

vajalike kvalifikatsioonide kohta.
Liikmesriigid esitavad komisjonile loetelu 
teatavate kutsealade kohta, mille puhul 
ajutise liikuvuskaardiga ja eelneva 
deklareerimiskorra alusel töötamine 
nõuab taotluse eelkontrolli. Vastuvõttev 
liikmesriik ei või artikli 7 kohaseid 
deklaratsioone enam järgneva kahe aasta 
jooksul nõuda, välja arvatud juhul, kui 
esitatakse ülekaalukad põhjused.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4b – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega määratakse kindlaks tehnilised 
kirjeldused, Euroopa kutsekaardis ja IMI-
failis sisalduva teabe terviklikkuse, 
konfidentsiaalsuse ja õigsuse tagamiseks 
vajalikud meetmed ning Euroopa 
kutsekaardi saamise tingimused ja 
menetlused, sealhulgas sätestatakse kaardi 
omanikule võimalus kaarti alla laadida või 
faili ajakohastada. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 58 osutatud nõuandemenetlusega.

4. Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega määratakse kindlaks tehnilised 
kirjeldused, Euroopa kutsekaardis ja IMI-
failis sisalduva teabe terviklikkuse, 
konfidentsiaalsuse ja õigsuse tagamiseks 
vajalikud meetmed ning Euroopa 
kutsekaardi saamise tingimused ja 
menetlused, sealhulgas sätestatakse kaardi 
omanikule võimalus kaarti alla laadida või 
faili ajakohastada. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 58 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4c – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kontrollib taotlust ning koostab ja kinnitab 
Euroopa kutsekaardi kahe nädala jooksul 
alates täieliku taotluse kättesaamise 
kuupäevast. Ta teavitab Euroopa 

1. Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kontrollib taotlust ning koostab ja kinnitab 
Euroopa kutsekaardi nelja nädala jooksul 
alates täieliku taotluse kättesaamise
kuupäevast. Ta teavitab Euroopa 
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kutsekaardi kinnitamisest taotlejat ja 
liikmesriiki, kus taotleja kavatseb teenuseid 
osutada. Kaardi kinnitamisest teavitamine 
vastuvõtvale liikmesriigile toimub artikliga 
7 ettenähtud deklaratsiooni alusel. 
Vastuvõttev liikmesriik ei või artikli 7 
kohaseid deklaratsioone enam järgneva 
kahe aasta jooksul nõuda.

kutsekaardi kinnitamisest taotlejat ja 
liikmesriiki, kus taotleja kavatseb teenuseid 
osutada. Kaardi kinnitamisest teavitamine 
vastuvõtvale liikmesriigile toimub artikliga 
7 ettenähtud deklaratsiooni alusel. 
Vastuvõttev liikmesriik ei või artikli 7 
kohaseid deklaratsioone enam järgneva 
kahe aasta jooksul nõuda, välja arvatud 
juhul, kui esitatakse põhjendatud 
ülekaalukad põhjused.

Kaks aastat pärast Euroopa kutsekaarti 
käsitlevate sätete jõustumist viib komisjon 
lõpule mõjuhinnangu, mille eesmärk on 
hinnata menetluse kestust.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4c – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriigi otsuse kohta või 
juhul kui lõikes 1 osutatud kahe nädala 
jooksul ei ole otsust tehtud, saab esitada 
kaebuse vastavalt siseriiklikule õigusele.

2. Päritoluliikmesriigi otsuse kohta või 
juhul kui lõikes 1 osutatud nelja nädala 
jooksul ei ole otsust tehtud, saab esitada 
kaebuse vastavalt siseriiklikule õigusele.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kahe nädala jooksul pärast Euroopa 
kutsekaardi täieliku taotluse saamist 
kontrollib päritoluliikmesriik esitatud 
tõendavaid dokumente ning kinnitab nende 
autentsust ja kehtivust, koostab Euroopa 
kutsekaardi, edastab selle kinnitamiseks 
vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele 
ning teavitab kõnealust asutust vastavast
IMI-failist. Päritoluliikmesriik teavitab 

1. Välja arvatud tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesektoris, kontrollib 
päritoluliikmesriik kahe nädala jooksul 
pärast Euroopa kutsekaardi täieliku 
taotluse saamist esitatud tõendavaid 
dokumente ning kinnitab nende autentsust 
ja kehtivust, koostab Euroopa kutsekaardi, 
edastab selle kinnitamiseks vastuvõtva 
liikmesriigi pädevale asutusele ning 



PE489.564v02-00 20/44 AD\914694ET.doc

ET

taotlejat menetluse hetkeseisust. teavitab kõnealust asutust vastavast IMI-
failist. Päritoluliikmesriik teavitab taotlejat 
menetluse hetkeseisust. Kaks aastat pärast 
Euroopa kutsekaarti käsitlevate sätete 
jõustumist viib komisjon lõpule 
mõjuhinnangu, mille eesmärk on hinnata 
menetluse kestust.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4d – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 16, 21 ja 49a osutatud juhtudel 
otsustab vastuvõttev liikmesriik Euroopa 
kutsekaardi kinnitamise üle vastavalt 
lõikele 1 ühe kuu jooksul alates 
päritoluliikmesriigi edastatud Euroopa 
kutsekaardi kättesaamise kuupäevast. 
Põhjendatud kahtluse korral võib 
vastuvõttev liikmesriik nõuda 
päritoluliikmesriigilt lisateavet. Selline 
nõue ei peata ühekuulist perioodi.

2. Artiklites 16, 21 ja 49a osutatud juhtudel 
otsustab vastuvõttev liikmesriik Euroopa 
kutsekaardi kinnitamise üle vastavalt 
lõikele 1 ühe kuu jooksul alates 
päritoluliikmesriigi edastatud Euroopa 
kutsekaardi kättesaamise kuupäevast. 
Põhjendatud kahtluse korral võib 
vastuvõttev liikmesriik nõuda 
päritoluliikmesriigilt lisateavet. Selline 
nõue peatab ühekuulise perioodi.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4e – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi 
pädevad asutused ajakohastavad õigel ajal 
vastavat IMI-faili teabega distsiplinaar- või 
kriminaalkaristuste kohta või iga muu 
tõsise ja erilise olukorra kohta, millel on 
tõenäoliselt tagajärjed Euroopa kutsekaardi 
omaniku tegutsemisele käesoleva direktiivi 
kohastel tegevusaladel. Sellise 
ajakohastamise käigus kustutatakse 
ebavajalik teave. Asjaomased pädevad 

1. Päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi 
pädevad asutused ajakohastavad õigel ajal 
vastavat IMI-faili ka teabega distsiplinaar-, 
kriminaal- või halduskaristuste kohta või 
iga muu tõsise ja erilise olukorra kohta, 
millel on tõenäoliselt tagajärjed Euroopa 
kutsekaardi omaniku tegutsemisele
käesoleva direktiivi kohastel tegevusaladel.
Sellise ajakohastamise käigus kustutatakse 
ebavajalik teave. Igasugune 



AD\914694ET.doc 21/44 PE489.564v02-00

ET

asutused teavitavad faili mis tahes 
ajakohastamisest Euroopa kutsekaardi 
omanikku ja vastava IMI-failiga seotud 
pädevaid asutusi.

ajakohastamine põhineb kohtu või pädeva 
asutuse eelneval otsusel, millega 
keelatakse kutsetöötajal oma kutsealal 
tegutseda. Asjaomased pädevad asutused 
teavitavad viivitamata faili mis tahes 
ajakohastamisest Euroopa kutsekaardi 
omanikku ja vastava IMI-failiga seotud 
pädevaid asutusi.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4e – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa kutsekaardil sisalduv teave 
piirdub teabega, mida on vaja selleks, et 
teha kindlaks kaardiomaniku õigus 
tegutseda kutsealal, mille kohta on 
kõnealune kaart väljastatud. Selline teave 
sisaldab eelkõige nime, perekonnanime, 
sünnikuupäeva ja -kohta, kutseala, 
kohaldatavat korda, asjaomaseid pädevaid 
asutusi, kaardi numbrit, turvaelemente ja 
viidet kehtivale isikutunnistusele.

4. Euroopa kutsekaardil sisalduv teave 
piirdub teabega, mida on vaja selleks, et 
teha kindlaks kaardiomaniku õigus 
tegutseda kutsealal, mille kohta on 
kõnealune kaart väljastatud. Selline teave 
sisaldab eelkõige nime, perekonnanime, 
sünnikuupäeva ja -kohta, kutseala, 
kohaldatavat korda, asjaomaseid pädevaid 
asutusi, kaardi numbrit, turvaelemente, 
haridust, ametlikke kutsekvalifikatsioone
ja –kogemusi, avaliku turvalisuse suhtes 
olulisi koolituskursusi ja viidet kehtivale 
isikutunnistusele.

Selgitus

Et tööandja saaks kindlaks teha, kas teenuseosutaja vastab asjaomase töökoha nõuetele, 
peaks teave teenuseosutaja hariduse ja lõpetatud koolituste ning töökogemuse kohta ilmnema 
kutsekaardilt.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4e – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
kutsekaardi omanikul on õigus taotluse 
alusel igal ajal nõuda oma faili 
parandamist, kustutamist ja blokeerimist 
IMI-süsteemis ning teda teavitatakse 
sellisest õigusest Euroopa kutsekaardi 
väljastamise ajal ja seda tuletatakse pärast 
kõnealuse kaardi väljastamist meelde iga 
kahe aasta järel.

5. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
kutsekaardi omanikul on õigus taotluse 
alusel igal ajal ja ilma selle eest tasu 
maksmata nõuda oma faili parandamist, 
kustutamist ja blokeerimist IMI-süsteemis 
ning teda teavitatakse sellisest õigusest 
Euroopa kutsekaardi väljastamise ajal ja 
seda tuletatakse pärast kõnealuse kaardi 
väljastamist meelde iga kahe aasta järel.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4e – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega määratakse kindlaks IMI-failile 
juurdepääsu tingimused, tehnilised 
vahendid ja menetlused esimeses lõigus 
osutatud kontrolliks. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 58 osutatud nõuandemenetlusega.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega määratakse kindlaks IMI-failile 
juurdepääsu tingimused, tehnilised 
vahendid ja menetlused esimeses lõigus 
osutatud kontrolliks. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 58 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4f – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
lubab oma territooriumil hakata osaliselt 
kutsealal tegutsema, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

1. Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
lubab pärast konsulteerimist asjaomaste 
liikmesriigi sotsiaalpartnerite ja 
kutseühingutega, mis esindavad 
valdkondlikke kutsealasid, kuhu kuulub 
taotluse esitaja kutseala, oma 
territooriumil hakata osaliselt kutsealal 
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tegutsema, kui on täidetud järgmised 
tingimused:

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4f – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) erinevused päritoluliikmesriigis 
kutsealal õiguslikult tegutsemise ja 
vastuvõtva liikmesriigi reguleeritud 
kutseala vahel on nii suured, et 
korvamismeetmete kohaldamine 
tegelikkuses nõuaks taotlejalt täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi läbimist 
vastuvõtvas liikmesriigis, et saaks hakata
tegutsema täielikult reguleeritud kutsealal 
vastuvõtvas liikmesriigis;

a) veel säilinud erinevused 
päritoluliikmesriigis kutsealal õiguslikult 
tegutsemise ja vastuvõtva liikmesriigi 
reguleeritud kutseala vahel on objektiivselt
nii suured, et korvamismeetmete
kohaldamise vajadus nõuaks taotlejalt 
täieliku haridus- ja koolitusprogrammi 
läbimist vastuvõtvas liikmesriigis, et saaks 
hakata täielikult tegutsema reguleeritud 
kutsealal vastuvõtvas liikmesriigis;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4f – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kutsetegevust saab objektiivselt eraldada 
muust vastuvõtvas liikmesriigis 
reguleeritud kutsealaga hõlmatud 
tegevusest.

b) kutsetegevust saab objektiivselt eraldada 
muust vastuvõtvas liikmesriigis 
reguleeritud kutsealaga hõlmatud 
tegevusest. Üldise hindamise jooksul selle 
kohta, kas tegevust peetakse eraldatavaks 
teistest tegevustest, kaaluvad vastuvõtva 
liikmesriigi pädevad asutused muu 
hulgas, kas tegevust viiakse 
päritoluliikmesriigis ellu iseseisva 
tegevusena.

Selgitus

Komisjoni sõnastus käesolevas artiklis läheb kaugemale sellest, mida Euroopa Kohus 
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otsustas oma 19. jaanuari 2006. aasta otsuses (C-330/03: Colegio). Samal ajal kui komisjon 
on arvamusel, et liikmesriik peab nõustuma, et tegevus on eraldatav, kui tegevust võidakse 
ellu viia iseseisva tegevusena päritoluliikmesriigis, on Euroopa Kohus vähem kategooriline, 
öeldes, et see kriteerium peaks endast kujutama olulist tegurit osalise juurdepääsu määramise 
protsessis.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4f – lõige 1 – punkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Punkti b kohaldamisel käsitatakse 
tegevust eraldatavana, kui kõnealusel 
kutsealal tegutsemine on 
päritoluliikmesriigis iseseisev tegevus.

välja jäetud

Selgitus

Järgides muudatusi artikli 4f punktis 1.

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4f – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osalisest juurdepääsust võib keelduda, 
kui see on põhjendatud ülekaalukat 
avalikku huvi pakkuva põhjusega, nt 
rahvatervis, kui see aitab tagada eesmärgi 
saavutamise ega lähe kaugemale sellest, 
mis on vajalik selle eesmärgi 
saavutamiseks.

2. Liikmesriigid võivad keelduda osalise 
juurdepääsu põhimõtte kohaldamisest, kui 
see on põhjendatud ülekaalukat avalikku 
huvi pakkuva põhjusega, nt rahvatervis,
patsientide ohutus või tarbijakaitse, kui 
see aitab tagada eesmärgi saavutamise ega 
lähe kaugemale sellest, mis on vajalik selle 
eesmärgi saavutamiseks.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
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Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4f – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastuvõtvas liikmesriigis tegevuse 
alustamisega seotud taotlused vaadatakse
vastuvõtvas liikmesriigis tegevuse 
alustamise korral läbi kooskõlas III jaotise 
I ja IV peatükiga.

3. Vastuvõtvas liikmesriigis tegevuse 
alustamisega seotud taotlused vaadatakse 
kooskõlas III jaotise I ja IV peatükiga läbi 
liikmesriigi pädevate asutuste poolt koos 
liikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ja kutseühingutega, 
kes esindavad valdkondlikke kutsealasid.

Selgitus

Pädevad asutused liikmesriikides peaksid kaasama liikmesriikide sotsiaalpartnereid alati, kui 
annavad osalise juurdepääsu vastavale teenuseosutajale, kes kuulub valdkondliku kutseala 
alla, mida sotsiaalpartnerid esindavad.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenuse osutaja asub teise liikmesriiki ja 
kui ta tegutses ühes või enamas 
liikmesriigis sellel kutsealal vähemalt kaks 
aastat teenuse osutamisele eelnenud 
viimase kümne aasta jooksul, kui see 
kutseala ei ole asutamise liikmesriigis 
reguleeritud.

b) teenuse osutaja asub teise liikmesriiki ja 
kui ta tegutses ühes või enamas 
liikmesriigis sellel kutsealal vähemalt kaks 
aastat teenuse osutamisele eelnenud 
viimase kümne aasta jooksul, kui see 
kutseala ei ole asutamise liikmesriigis 
reguleeritud. Teenuste osutamise 
vabaduse kohaldamisala ei hõlma 
ehitussektori teenuste osutamist. 
Kaheaastast kutsealal tegutsemise nõuet 
ei kohaldata juhul, kui kutseala või 
kutsealal tegutsemiseks vajalik haridus 
või koolitus on reguleeritud. 

Selgitus

On oht, et ehitussektori alltöövõtjad võivad hakata tegutsema piiriüleselt ilma minimaalset 
kvalifikatsiooni tõendava dokumendita. Seda tuleb takistada, et kaitsta ehitussektori töökohti 
sotsiaalse dumpingu eest.
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenuse osutaja saadab teenuse saajat, 
tingimusel et teenuse saaja peamine 
elukoht on teenuse osutaja asutamise 
liikmesriik ning kutseala ei ole esitatud 
artikli 7 lõikes 4 osutatud loetelus.”;

välja jäetud

Selgitus

Komisjoni ettepanek annab teenuseosutajale, kellel ei ole 2aastast töökogemust, võimaluse 
osutada sama kodakondsusega teenuse saajale teenuseid. Sellest võib aga järelduda, et 
välismaised teenuseosutajad saavad palgata töötajaid teenuseosutaja päritoluliikmesriigist 
leebematel tingimustel kui need, mis kehtiksid vastuvõtva liikmesriigi töötajatele.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse lõige 4: välja jäetud
„4. Notarite puhul jäetakse ametlike 
dokumentide koostamine ja muud 
vastuvõtva liikmesriigi pitserit nõudvad 
tõestamistoimingud teenuste osutamisest 
välja.”.

Selgitus

Teatavate teenuste väljajätmine riiki saabuvate notarite puhul, eelkõige ametlike dokumentide 
koostamine ja teised tõestamistoimingud, mis nõuavad vastuvõtva liikmesriigi pitsatit, looks 
kaks erinevate pädevustega notarite rühma. See võib tekitada tarbijaõiguste kaitsmisel 
moonutusi ja eeldaks kohustust teavitada nõuetekohaselt tarbijaid.
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a – alapunkt i
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) turvateenuste ja tervishoiusektori
kutsealade puhul tõend tegutsemise ajutise 
või lõpliku peatamise puudumise või 
kriminaalkorras karistatuse puudumise 
kohta, kui liikmesriik nõuab seda ka oma 
kodanikelt;

e) kõikide kutsealade puhul tõend 
tegutsemise ajutise või lõpliku peatamise 
puudumise või kriminaalkorras karistatuse 
puudumise kohta, kui liikmesriik näeb nii 
ette.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) vastuvõtva liikmesriigi keeloskust
tõendav dokument artikli 21 lõikes 1 
osutatud kvalifikatsiooni tõendava 
dokumendi puhul ning artiklites 23, 26, 27, 
30, 33, 33a, 37, 39 ja 43 osutatud 
omandatud õigusi tõendavate tunnistuste 
puhul.

f) vastuvõtva liikmesriigi piisavat
keeleoskust tõendav dokument artikli 21 
lõikes 1 osutatud kvalifikatsiooni tõendava 
dokumendi puhul ning artiklites 23, 26, 27, 
30, 33, 33a, 37, 39 ja 43 osutatud 
omandatud õigusi tõendavate tunnistuste 
puhul.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a – alapunkt ii a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) lisatakse järgmine punkt f a:
„f a) kõikide kutsetöötajate puhul 
vastuvõtva liikmesriigi keeleoskust 
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tõendav dokument.”;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teenuste esmasel osutamisel rahva 
tervist ja ohutust mõjutavatel reguleeritud 
kutsealadel, mis ei kuulu III jaotise II või
III peatüki alusel automaatsele 
tunnustamisele, võib vastuvõtva 
liikmesriigi pädev asutus kontrollida 
teenuse osutaja kutsekvalifikatsiooni enne 
teenuste esmast osutamist. Selline eelnev 
kontroll on võimalik üksnes juhul, kui 
kontrolli eesmärk on vältida teenuse 
osutaja kutsekvalifikatsiooni puudumisest 
põhjustatud tõsist kahju teenuse saaja 
tervisele ning turvalisusele ja kui see 
kontroll ei ületa selle teostamiseks 
vajalikku.

4. Teenuste esmasel osutamisel 
reguleeritud kutsealadel, millel on 
ülekaalukad avaliku huviga seotud 
põhjused ja mis ei kuulu III jaotise III 
peatüki alusel automaatsele 
tunnustamisele, võib vastuvõtva 
liikmesriigi pädev asutus kontrollida 
teenuse osutaja kutsekvalifikatsiooni enne 
teenuste esmast osutamist. Selline eelnev 
kontroll on võimalik üksnes juhul, kui 
kontrolli eesmärk on vältida teenuse 
osutaja kutsekvalifikatsiooni puudumisest 
põhjustatud tõsist kahju teenuse saaja, 
teenuse osutaja või üldiselt avalikkuse
tervisele ning turvalisusele ja kui see 
kontroll ei ületa selle teostamiseks 
vajalikku.

Selgitus

Erandi tegemisel III jaotise II peatüki kohastele kutsealadele võib olla negatiivne mõju 
rahvatervisele ja ohutusele, sest erand tähendaks, et füüsilisest isikust ettevõtjatel ja 
juhtivtöötajatel lubatakse ilma eelneva kvalifikatsiooni kontrollimiseta osutada teenuseid 
teises liikmesriigis. Et palju välisriikide töötajaid töötab füüsilisest isikust ettevõtjana mõne 
liikmesriigi ehitussektoris, võiks füüsilisest isikust ettevõtjate eelnevast kontrollist 
vabastamisel olla raskeid tagajärgi töötervishoiule ja -ohutusele selles sektoris.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile selliste 
kutsealade loetelu, mille puhul on 
siseriiklike õigus- ja haldusnormide 
kohaselt vaja kutsekvalifikatsioone 
eelnevalt kontrollida, et vältida tõsist kahju 
teenuse saaja tervisele ning turvalisusele. 
Liikmesriigid põhjendavad komisjonile iga 
kutseala lisamist loetellu.

Liikmesriigid teatavad komisjonile selliste 
kutsealade loetelu, mille puhul on 
siseriiklike õigus- ja haldusnormide 
kohaselt vaja kutsekvalifikatsioone 
eelnevalt kontrollida, et vältida tõsist kahju 
avalikule huvile. Liikmesriigid 
põhjendavad komisjonile iga kutseala 
lisamist loetellu.

Selgitus

Vt selgitus põhjenduse 4 muudatusettepaneku 22 kohta.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c
2011/0435(COD)
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus teatab teenuse osutajale oma 
otsusest mitte kontrollida ta 
kvalifikatsiooni või sellise kontrolli 
tulemustest hiljemalt ühe kuu möödudes 
deklaratsiooni ja kaasnevate dokumentide 
saamisest. Viivitust põhjustavate 
probleemide esinemisel teatab pädev 
asutus esimese kuu jooksul teenuse 
osutajale viivituse põhjused. Probleem 
lahendatakse ühe kuu jooksul alates 
kõnealusest teatamisest ning lõplik otsus 
tehakse teise kuu jooksul alates probleemi 
lahendamisest.

Pädev asutus teatab teenuse osutajale oma 
otsusest mitte kontrollida ta 
kvalifikatsiooni või sellise kontrolli 
tulemustest hiljemalt ühe kuu möödudes 
deklaratsiooni ja kaasnevate dokumentide 
saamisest. Viivitust põhjustavate 
probleemide esinemisel teatab pädev 
asutus esimese kuu jooksul teenuse 
osutajale viivituse põhjused. Probleem 
lahendatakse niipea kui võimalik pärast 
kõnealust teatamist ning lõplik otsus 
tehakse teise kuu jooksul alates probleemi 
lahendamisest.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenuse osutaja kutsekvalifikatsioon ja 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutav koolitus 
erinevad olulisel määral, nii et see erinevus 
võib olla ohtlik rahva tervisele või 
ohutusele, ning seda ei saa kompenseerida 
teenuse osutaja töökogemuse või 
elukestva õppe kaudu, annab vastuvõttev 
liikmesriik teenuse osutajale eelkõige 
sobivustesti kaudu võimaluse näidata, et ta 
on puuduolevad teadmised või pädevuse 
omandanud. Igal juhul peab olema 
võimalik pakkuda teenust ühe kuu jooksul 
kolmanda lõigu alusel vastuvõetud otsuse 
langetamisest.

Kui teenuse osutaja kutsekvalifikatsioon ja 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutav koolitus 
erinevad olulisel määral, nii et see erinevus 
võib olla ohtlik avalikule huvile, ning seda 
ei saa kompenseerida teenuse osutaja 
töökogemuse või elukestva õppe kaudu, 
annab vastuvõttev liikmesriik teenuse 
osutajale eelkõige sobivustesti kaudu 
võimaluse näidata, et ta on puuduolevad 
teadmised või pädevuse omandanud. Igal 
juhul peab olema võimalik pakkuda teenust 
ühe kuu jooksul kolmanda lõigu alusel 
vastuvõetud otsuse langetamisest.

Selgitus

Informaalne õpe (kogemusõpe) ei saa asendada formaalset haridust ja koolitust (nt duaalse 
õppe vormis).

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui kolmandas ja neljandas lõigus 
määratud tähtaegade möödumisel ei ole 
pädevalt asutuselt vastust saadud, võib 
teenust osutada.

välja jäetud

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastuvõtva liikmesriigi pädevad 1. Vastuvõtva liikmesriigi pädevad 
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asutused võivad asutamise liikmesriigi 
pädevatelt asutustelt kahtluse korral küsida 
teavet teenuse osutaja asutamise 
seaduslikkuse, tema hea käitumise, samuti 
kutsealaste distsiplinaar- ja 
kriminaalkaristuste puudumise kohta. 
Kvalifikatsioonide kontrollimisel võivad 
vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused 
küsida asutamise liikmesriigi pädevatelt 
asutustelt teavet teenuse osutaja koolituste 
kohta ulatuses, mis on vajalik selleks, et 
hinnata olulisi erinevusi, mis võivad olla 
ohtlikud rahva tervisele või ohutusele. 
Asutamise liikmesriigi pädevad asutused 
annavad sellist teavet kooskõlas artikliga 
56.

asutused võivad asutamise liikmesriigi 
pädevatelt asutustelt kahtluse korral küsida 
teavet teenuse osutaja asutamise 
seaduslikkuse, tema hea käitumise, samuti 
kutsealaste distsiplinaar- ja 
kriminaalkaristuste puudumise kohta. 
Kvalifikatsioonide kontrollimisel võivad 
vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused 
küsida asutamise liikmesriigi pädevatelt 
asutustelt teavet teenuse osutaja koolituste 
kohta ulatuses, mis on vajalik selleks, et 
hinnata olulisi erinevusi, mis võivad olla 
ohtlikud avalikule huvile. Asutamise 
liikmesriigi pädevad asutused annavad 
sellist teavet kooskõlas artikliga 56.

Selgitus

Vt selgitus põhjenduse 4 muudatusettepaneku 5 kohta.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi pädeva asutuse väljaantud 
kvalifikatsiooni tõendavat dokumenti või 
dokumentide kogumit, mis tunnistab 
koolituse edukat läbimist liidus kas 
täisajaga või osalise õppeajaga, kas
ametlike õppekavade raames või väljaspool 
seda ja mida liikmesriik tunnustab 
võrdväärsel tasemel olevaks ning mis 
annab omanikule kutsealal tegutsema 
hakkamiseks või tegutsemiseks samad 
õigused või mis valmistab ette sellel 
kutsealal tegutsemiseks, käsitatakse 
artikliga 11 hõlmatud tüüpi 
kvalifikatsiooni, kaasa arvatud kõnealust 
taset tõendava dokumendina.

Liikmesriigi pädeva asutuse väljaantud 
kvalifikatsiooni tõendavat dokumenti või 
dokumentide kogumit, mis tunnistab 
koolituse edukat läbimist liidus kas 
täisajaga või osalise õppeajaga ametlike 
õppekavade raames ja mida liikmesriik 
tunnustab võrdväärsel tasemel olevaks ning 
mis annab omanikule kutsealal tegutsema 
hakkamiseks või tegutsemiseks samad 
õigused või mis valmistab ette sellel 
kutsealal tegutsemiseks, käsitatakse 
artikliga 11 hõlmatud tüüpi 
kvalifikatsiooni, kaasa arvatud kõnealust 
taset tõendava dokumendina.
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Selgitus

Väljaspool ametlikku õppekava toimuvat õpet (kogemusõpet) ei saa samastada ametliku 
õppekava raames toimuva õppega, mis hõlmab tulemuste kontrolli. Seetõttu langeks ametliku 
õppekava raames toimuva õppe väärtus ja halveneks tunduvalt osutatavate teenuste kvaliteet.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina käesoleva artikli lõigetest 1 ja 
2 võib vastuvõtva liikmesriigi pädev 
asutus keelata pädevuskinnitust omavatel 
isikutel kutsealal tegutsema asumise ja 
tegutsemise, kui tema territooriumil 
kõnealusel kutsealal töötamiseks vajalik 
riiklik kvalifikatsioon kuulub artikli 11 
punkti d või e liigituse alla.

välja jäetud

Selgitus

Artikli 13 lõige 4 takistab oskustööliste piiriülest tegevust. Sellised töötajad kuuluvad 
artikli 11 punktis c osutatud taseme alla.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Lisatakse järgmine artikkel 13 a:
„Artikkel 13 a
Kui liikmesriik nõuab, et tema 
kutsetöötajad näitaksid kestvat kutsealast 
arengut, on sellel liikmesriigil ühtlasi 
õigus laiendada seda nõuet teiste 
liikmesriikide kutsetöötajatele, kes 
kavatsevad tegutseda selle liikmesriigi 
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territooriumil.”

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikkel 13 ei välista võimalust, et 
vastuvõttev liikmesriik võib taotlejalt 
nõuda kuni kolmeaastase kohanemisaja 
läbimist või sobivustesti sooritamist juhul, 
kui taotleja läbitud koolitus hõlmab 
vastuvõtva liikmesriigi koolituses kaetud 
kutsetegevusega seonduvatest teemadest 
oluliselt erinevaid teemasid.

1. Artikkel 13 ei välista võimalust, et 
vastuvõttev liikmesriik võib taotlejalt 
nõuda kuni kolmeaastase kohanemisaja 
läbimist või sobivustesti sooritamist juhul, 
kui taotleja läbitud koolitus hõlmab 
vastuvõtva liikmesriigi koolituses kaetud 
kutsetegevusega seonduvatest teemadest 
oluliselt erinevaid teemasid, kui koolitus, 
mille kohta ta esitab tõendava dokumendi, 
on vastuvõtvas liikmesriigis nõutavast 
miinimumkoolitusest vähemalt aasta 
lühem ja/või kui vastuvõtvas liikmesriigis 
reguleeritud kutseala hõlmab üht või 
mitut reguleeritud kutsetegevust, mis ei 
kuulu taotleja päritoluriigi vastava 
kutseala hulka, ja kui selle erinevuse tõttu 
on vaja läbida vastuvõtvas liikmesriigis 
nõutav erikoolitus, mis käsitleb teemasid, 
mis erinevad oluliselt taotleja 
pädevuskinnituse või kvalifikatsiooni 
tõendava dokumendiga hõlmatud 
teemadest.

Selgitus

Ei ole mõistetav, miks ei peaks artikli 14 lõike 1 kriteeriumid a ja c tulevikus enam kehtima. 
Need on osutunud liikmesriikide pädevate asutuste jaoks erakordselt tõhusateks vahenditeks. 
Muudatusettepanekuga jäetakse kriteeriumid a ja c alles.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 14 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõikesse 3 lisatakse esimese lõigu järele 
järgmine lõik:

välja jäetud

„Notari kutseala puhul võib vastuvõttev 
liikmesriik korvamismeetme 
kindlaksmääramisel võtta arvesse 
nimetatud kutseala konkreetset tegevust 
tema territooriumil, eelkõige seoses 
kohaldatava õigusega.”;

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 
IV lisas toodud ja artikli 16 kohaselt 
töökogemuse tunnustamise objektiks 
olevate tegevusalade nimekirjade 
kohandamiseks nomenklatuuri 
ajakohastamise või selgitamise eesmärgil, 
tingimusel et see ei hõlma üksikute 
kategooriatega seotud tegevusalade ulatuse 
kitsendamist.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 
IV lisas toodud ja artikli 16 kohaselt 
töökogemuse tunnustamise objektiks 
olevate tegevusalade nimekirjade 
täiendamiseks nomenklatuuri 
ajakohastamise või selgitamise eesmärgil, 
tingimusel et see ei hõlma üksikute 
kategooriatega seotud tegevusalade ulatuse 
kitsendamist. On välistatud, et juba ühte 
nimekirja liigitatud kutsetegevused 
liigitatakse teise nimekirja.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 



AD\914694ET.doc 35/44 PE489.564v02-00

ET

seoses muudatustega V lisa punktis 5.2.1 
sätestatud loetelus, eesmärgiga kohandada 
seda hariduse, teaduse ja tehnika arenguga.

seoses muudatustega V lisa punktis 5.2.1 
sätestatud loetelus, eesmärgiga kohandada 
seda hariduse, teaduse ja tehnika arenguga
ja õe kutseala arengu ja edusammudega.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldõdede koolitus hõlmab vähemalt 
kolmeaastast õpet, mis sisaldab vähemalt 
4 600 tundi teoreetilist ja kliinilist 
koolitust, kusjuures teoreetilise koolituse 
kestus moodustab vähemalt ühe 
kolmandiku ja kliinilise koolituse kestus 
vähemalt poole koolituse miinimumajast. 
Liikmesriigid võivad anda osalise 
vabastuse isikutele, kes on läbinud osa 
koolitusest vähemalt võrdväärsel tasemel 
kursustel.

Üldõdede koolitus hõlmab vähemalt 
kolmeaastast õpet, mida võib ühtlasi 
väljendada samaväärsete ECTS-
ainepunktidega ja mis sisaldab vähemalt 
4 600 tundi teoreetilist ja kliinilist 
koolitust, kusjuures teoreetilise koolituse 
kestus moodustab vähemalt ühe 
kolmandiku ja kliinilise koolituse kestus 
vähemalt poole koolituse miinimumajast. 
Liikmesriigid võivad anda osalise 
vabastuse isikutele, kes on läbinud osa 
koolitusest vähemalt võrdväärsel tasemel 
kursustel.

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 23 a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Lisatakse artikkel 33b:
„Artikkel 33b
Üleminekusätted
Pärast [sisestada käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev] peavad liikmesriigid 
kohandama oma koolitussüsteemi kuue 
aasta jooksul vastavaks artikli 31 lõikes 1 
sätestatud uutele nõuetele, mis 
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puudutavad 12 aastat üldõpet õdedele ja 
ämmaemandatele või sellele vastaval 
tasemel eksami sooritamist.”

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 24 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 34 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hambaarsti põhiõpe hõlmab kokku 
vähemalt viieaastast täisajaga teoreetilist 
ja praktilist õppetööd, mida võib 
väljendada ka samaväärsete ECTS-
ainepunktidega, mis sisaldab vähemalt V 
lisa punktis 5.3.1 kirjeldatud õppekava ja 
mis toimub ülikoolis, sellega võrdväärseks 
tunnistatud tasemel kõrgharidust andvas 
asutuses või ülikooli järelevalve all.

Hambaarsti põhiõpe hõlmab kokku 
vähemalt viit aastat, mida võib väljendada 
ka samaväärse 300 ECTS-ainepunktiga, 
mis hõlmab vähemalt 5000 tundi täisajaga 
teoreetilist ja praktilist õppetööd ja 
sisaldab vähemalt V lisa punktis 5.3.1 
kirjeldatud õppekava ja mis toimub 
ülikoolis, sellega võrdväärseks tunnistatud 
tasemel kõrgharidust andvas asutuses või 
ülikooli järelevalve all.

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 30 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 44 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teoreetilise ja praktilise õppetöö järel 
kuue kuu pikkune praktika avalikus 
apteegis või haiglas selle haigla 
farmaatsiaosakonna järelevalve all.

b) teoreetilise ja praktilise õppetöö jooksul 
või järel kuue kuu pikkune praktika 
avalikus apteegis või haiglas selle haigla 
farmaatsiaosakonna järelevalve all.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vähemalt nelja aasta pikkune täisajaga a) vähemalt nelja aasta pikkune täisajaga 
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õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
kahe aasta pikkuse tasustatud praktikaga;

õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
kahe aasta pikkuse praktikaga;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tasustatud praktika peab toimuma 
liikmesriigis ning sellise isiku järelevalve 
all, kelle puhul on tagatud, et ta on 
võimeline praktilist koolitust läbi viima. 
Praktika peab järgnema lõikes 1 osutatud 
õppetöö läbimisele. Tasustatud praktika 
läbimist peab tõendama kvalifikatsiooni 
tõendavale dokumendile lisatud tunnistus.

3. Praktika peab toimuma liikmesriigis 
ning sellise isiku järelevalve all, kelle 
puhul on tagatud, et ta on võimeline 
praktilist koolitust läbi viima. Praktika 
peab järgnema lõikes 1 osutatud õppetöö 
läbimisele. Praktika läbimist peab 
tõendama kvalifikatsiooni tõendavale 
dokumendile lisatud tunnistus.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 49a – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõnealuse ühise koolitusraamistiku 
kohaste teadmiste, oskuste ja pädevustega 
viidatakse Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku tasanditele, mis 
on määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu soovituse (Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta 
elukestva õppe valdkonnas)(*) II lisas; 

(d) kõnealuse ühise koolitusraamistiku 
kohaste teadmiste, oskuste ja pädevustega 
viidatakse käesoleva direktiivi artikli 11 
tasanditele. 

Artiklit 11 ei kohaldata kutsealade suhtes, 
mida reguleeritakse V lisa punkti 1 alusel;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 49 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) asjaomane kutseala ei ole hõlmatud 
muu ühise koolitusraamistikuga ning seda 
ei reguleerita juba III jaotise III peatüki 
alusel;

(e) asjaomane kutseala ei ole hõlmatud 
muu ühise koolitusraamistikuga ning seda 
ei reguleerita juba III jaotise III peatüki või 
artikli 10 punkti b alusel.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 49 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ühine koolitusraamistik loodi 
läbipaistva ja nõuetekohase menetluse 
käigus, milles osalesid sidusrühmad 
liikmesriikidest, kus kutseala ei ole 
reguleeritud;

(f) ühine koolitusraamistik loodi 
läbipaistva ja nõuetekohase menetluse 
käigus, milles osalesid liikmesriikide 
sotsiaalpartnerid, valdkondlikke 
kutsealasid esindavad kutseühingud ja 
sidusrühmad liikmesriikidest, kus kutseala 
on reguleeritud või ei ole reguleeritud;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 49b – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ühine kutseeksam koostati läbipaistva ja 
nõuetekohase menetluse käigus, milles 
osalesid sidusrühmad liikmesriikidest, kus 
kutseala ei ole reguleeritud;

c) ühine kutseeksam loodi läbipaistva ja 
nõuetekohase menetluse käigus, milles 
osalesid liikmesriikide sotsiaalpartnerid, 
valdkondlikke kutsealasid esindavad 
kutseühingud ja sidusrühmad 
liikmesriikidest, kus kutseala on 
reguleeritud või ei ole reguleeritud;
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Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 53 – lõik 2 – alalõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et keeleoskuse kontrolle
viiakse läbi pädeva asutuse poolt enne 
artiklis 4d, artikli 7 lõikes 4 ja artikli 51
lõikes 3 osutatud otsuste vastu võtmist
ning juhul, kui on tõsiseid ja konkreetseid 
kahtlusi kutsetöötaja keeleoskuse suhtes 
seoses kutsealal tegutsema hakkamisega.

Liikmesriik tagab, et keeleoskuse
kontrollimisi viiakse läbi pädeva asutuse 
poolt taotlejale tasuta ning juhul, kui on 
konkreetseid kahtlusi kutsetöötaja 
keeleoskuse suhtes seoses kutsealal 
tegutsema hakkamisega.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 53 – lõik 2 – alalõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Patsientide ohutusega seotud kutselade 
puhul võivad liikmesriigid anda pädevatele 
asutustele õiguse viia läbi kõiki 
asjaomaseid kutsetöötajaid hõlmav 
keeleoskuse kontroll, kui seda taotleb 
selgesõnaliselt riiklik tervisehoiusüsteem
või füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes 
ei ole seotud riikliku tervishoiusüsteemiga, 
esindav riiklik patsientide organisatsioon.

Rahvatervist, patsientide ohutust või 
hariduse kvaliteeti mõjutavate kutselade 
puhul võivad liikmesriigid anda pädevatele 
asutustele õiguse viia läbi kõiki 
asjaomaseid kutsetöötajaid hõlmav 
keeleoskuse kontroll, kui seda taotleb 
selgesõnaliselt riiklik tervishoiusüsteem või 
füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes ei 
ole seotud riikliku tervishoiusüsteemiga, 
esindav riiklik patsientide organisatsioon
või sotsiaalpartnerid. Pädeva asutuse 
läbiviidavad keeleoskuse kontrollid ei 
takista tööandjat viimast vajaduse korral 
läbi täiendavaid kontrolle.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 53 – lõik 2 – alalõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keeleoskuse kontroll piirdub liikmesriigi 
ühe ametliku keele oskusega, vastavalt 
asjaomase isiku valikule; see vastab 
kutsealale, kus soovitakse tegutseda, ning 
on kutsetöötaja jaoks tasuta. Asjaomasel 
isikul on õigus vaidlustada sellised 
kontrollid liikmesriigi kohtutes.

Keeleoskuse kontrollimine vastab 
kutsealale, kus soovitakse tegutseda, ning 
on kutsetöötaja jaoks tasuta. Asjaomasel 
isikul on õigus vaidlustada sellised 
kontrollid liikmesriigi kohtutes.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 39
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 55a – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tasustatud praktika tunnustamine Praktika tunnustamine
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 39
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 55a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeritud kutsealal tegutsemise 
lubamiseks tunnustab päritoluliikmesriik 
teises liikmesriigis läbitud ja kõnealuse 
liikmesriigi pädeva asutuse kinnitatud
tasustatud praktikat.

Reguleeritud kutsealal tegutsemise 
lubamiseks võtab päritoluliikmesriik
proportsionaalselt arvesse teises 
liikmesriigis läbitud ja kõnealuse 
liikmesriigi pädeva asutuse kinnitatud 
praktikat.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 42
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 56a – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi pädevad ametiasutused 
teavitavad kõigi teiste liikmesriikide 
pädevaid asutusi ja komisjoni sellise 
kutsetöötaja isikuandmetest, kellel
siseriiklikud ametiasutused või kohtud on
kõnealuse liikmesriigi territooriumil kas 
või ajutiselt keelanud tegutsemise 
järgmistel kutsealadel:

1. Liikmesriigi pädevad ametiasutused 
teavitavad kõigi teiste liikmesriikide 
pädevaid asutusi ja komisjoni sellise 
kutsetöötaja isikuandmetest, kellelt on
ajutiselt või alaliselt võetud õigus 
tegutseda oma päritoluliikmesriigis või 
vastuvõtvas liikmesriigis järgmistel 
kutsealadel:
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 42
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 56a – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) õed, keda tunnustatakse artikli 10 
kohaldamisala alusel;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 42
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 56a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiiviga 2006/123/EÜ hõlmamata 
juhtumite puhul, kui liikmesriigi 
kutsetöötaja tegutseb käesoleva direktiivi 
raames kutsealal muu kutsenimetuse all kui 
need, millele on osutatud lõikes 1, teavitab 
liimesriik viivitamata teisi asjaomaseid
liikmesriike ja komisjoni, saades teadlikuks 
kutsetegevusega seotud tegevusest, 
konkreetsetest toimingutest või asjaoludest, 

2. Kui liikmesriigi kutsetöötaja tegutseb 
käesoleva direktiivi raames kutsealal muu 
kutsenimetuse all kui need, millele on 
osutatud lõikes 1, teavitab liimesriik 
viivitamata teisi asjaomaseid liikmesriike 
ja komisjoni, saades teadlikuks 
kutsetegevusega seotud tegevusest, 
konkreetsetest toimingutest või asjaoludest, 
mis võivad põhjustada teises liikmesriigis 
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mis võivad põhjustada teises liikmesriigis 
tõsist kahju inimeste tervisele või ohutusele 
või keskkonnale. Kõnealune teave ei lähe 
kaugemale sellest, mis on hädavajalik 
asjaomase kutsetöötaja tuvastamiseks ning 
selles viidatakse pädeva asutuse otsusele, 
millega keelatakse kõnealusel kutsetöötajal 
kutsealal tegutsemine. Artiklites 8 ja 56 
sätestatud tingimustel võivad teised 
liikmesriigid taotleda lisateavet.

kahju inimeste tervisele või ohutusele, 
avalikule huvile või keskkonnale. 
Kõnealune teave ei lähe kaugemale sellest, 
mis on hädavajalik asjaomase kutsetöötaja 
tuvastamiseks ning selles viidatakse 
pädeva asutuse otsusele, millega keelatakse 
kõnealusel kutsetöötajal kutsealal 
tegutsemine. Artiklites 8 ja 56 sätestatud 
tingimustel võivad teised liikmesriigid 
taotleda lisateavet.

Selgitus

Hoiatusmehhanism ei peaks kehtima ainult juhtumite puhul, mida ei hõlma direktiiv 
2006/123/EÜ, vaid seda tuleks laiendada kõikidele kutsetöötajatele tegevuste puhuks, mis 
võivad põhjustada kahju mitte ainult inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale teises 
liikmesriigis, vaid ka avalikule huvile.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 44
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 57a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik menetlused viiakse läbi kooskõlas 
direktiivi 2006/123/EÜ ühtseid 
kontaktpunkte käsitlevate sätetega. Kõikide 
tähtaegade, millest liikmesriigid peavad 
käesolevas direktiivis sätestatud menetluste 
või formaalsustega seoses kinni pidama, 
alguseks on hetk, mil kodanik esitab 
ühtsele kontaktpunktile taotluse.

4. Kõik menetlused viiakse läbi kooskõlas 
direktiivi 2006/123/EÜ ühtseid 
kontaktpunkte käsitlevate sätetega. Kõikide 
tähtaegade, millest liikmesriigid peavad 
käesolevas direktiivis sätestatud menetluste 
või formaalsustega seoses kinni pidama, 
alguseks on hetk, mil kodanik esitab ühtse 
kontaktpunkti kaudu pädevale asutusele 
täieliku taotluse.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 44 
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 57a – lõige 4 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühtsete kontaktpunktide toimimine ei 
mõjuta asutustevahelist ülesannete ja 
volituste jaotust siseriiklikes süsteemides.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 46
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 58 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
komitee. Kõnealune komitee on komitee 
määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

1. Komisjoni abistab 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
komitee, kes tagab asjakohase esindatuse 
ja konsulteerimise nii Euroopa kui ka 
riiklikul ekspertide tasandil. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) 
182/2011 tähenduses.
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