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Tarkistus 18
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Ammattipätevyyden 
tunnustamisjärjestelmää on ehdottomasti 
uudistettava, jotta EU:ssa voidaan 
vauhdittaa talouskasvua ja innovointia, 
lisätä työmarkkinoiden joustavuutta sekä 
vastata väestötieteellisiin haasteisiin ja 
rakennetyöttömyyteen.

Or. en

Tarkistus 19
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Ammattihenkilöiden vapaan 
liikkuvuuden edistämiseksi ja pätevyyden 
tehokkaan ja avoimen tunnustamisen 
varmistamiseksi olisi otettava käyttöön 
eurooppalainen ammattikortti. Kortti on 
erityisen tarpeellinen väliaikaisen 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja 
pätevyyden tunnustamiseksi 
automaattisessa tunnustamisjärjestelmässä
sekä yksinkertaistetun 
tunnustamisprosessin edistämiseksi 
yleisessä järjestelmässä. Kortti olisi 
myönnettävä ammattihenkilön pyynnöstä, 
kun hän on toimittanut tarvittavat asiakirjat 
ja kun toimivaltaiset viranomaiset ovat 
saattaneet loppuun asiaan liittyvät 
tarkistus- ja varmennusmenettelyt. Kortin 
toimintaa olisi tuettava sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI), joka on 

(3) Ammattihenkilöiden vapaan 
liikkuvuuden edistämiseksi ja pätevyyden 
tehokkaan ja avoimen tunnustamisen 
varmistamiseksi voitaisiin ottaa käyttöön 
vapaaehtoinen eurooppalainen 
ammattikortti. Kortti on erityisen 
hyödyllinen väliaikaisen liikkuvuuden 
helpottamiseksi ja pätevyyden 
tunnustamiseksi automaattisessa 
tunnustamisjärjestelmässä sekä 
yksinkertaistetun tunnustamisprosessin 
edistämiseksi yleisessä järjestelmässä. 
Kortti olisi myönnettävä ammattihenkilön 
pyynnöstä, kun hän on toimittanut 
tarvittavat asiakirjat ja kun toimivaltaiset 
viranomaiset ovat saattaneet loppuun 
asiaan liittyvät tarkistus- ja 
varmennusmenettelyt. Kortti pitäisi 
sovittaa yksittäisiin ammatteihin ja 
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perustettu hallinnollisesta yhteistyöstä 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) 
annetussa asetuksessa (EU) N:o […]. Tällä 
mekanismilla olisi voitava lisätä 
synergiavaikutuksia ja luottamusta 
toimivaltaisten viranomaisten kesken, 
poistaa samalla viranomaisten 
päällekkäinen hallinnollinen työ ja lisätä 
avoimuutta ja varmuutta 
ammattihenkilöiden kannalta. Kortin haku-
ja myöntämisprosessi olisi jäsenneltävä 
selkeäksi, ja siihen olisi sisällytettävä 
takeet ja vastaavat muutoksenhakuoikeudet 
hakijalle. Kortin ja siihen liittyvän IMI-
järjestelmän työnkulun avulla olisi 
varmistettava tallennettujen tietojen eheys, 
aitous ja luottamuksellisuus ja vältettävä 
järjestelmään sisältyvien tietojen laiton ja 
luvaton kysely.

järjestelmän käyttöönoton pitäisi olla 
joustavaa. Kortin toimintaa olisi tuettava 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI), joka on 
perustettu hallinnollisesta yhteistyöstä 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) 
annetussa asetuksessa (EU) N:o […]. Tällä 
mekanismilla olisi voitava lisätä 
synergiavaikutuksia ja luottamusta 
toimivaltaisten viranomaisten kesken, 
poistaa samalla viranomaisten 
päällekkäinen hallinnollinen työ ja lisätä 
avoimuutta ja varmuutta 
ammattihenkilöiden kannalta. Kortin haku-
ja myöntämisprosessi olisi jäsenneltävä 
selkeäksi, ja siihen olisi sisällytettävä 
takeet ja vastaavat muutoksenhakuoikeudet 
hakijalle. Kortin ja siihen liittyvän IMI-
järjestelmän työnkulun avulla olisi 
varmistettava tallennettujen tietojen eheys, 
aitous, yhteentoimivuus ja 
luottamuksellisuus ja vältettävä 
järjestelmään sisältyvien tietojen laiton ja 
luvaton kysely.

Or. en

Tarkistus 20
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Komission pitäisi arvioida viiden 
vuoden kuluttua eurooppalaisen 
ammattikortin käyttöönotosta, mitä 
vaikutuksia olisi ammattikortin 
määräämisestä pakolliseksi, sekä kertoa, 
pitääkö se lisätoimia jatkossa 
mahdollisina.

Or. en
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Tarkistus 21
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kortin pitäisi täyttää tietyt 
turvallisuus- ja tietoturvavaatimukset, ja 
se pitäisi suojata riittävän hyvin 
väärinkäytösten ja päivämäärien 
väärentämisen varalta.

Or. en

Tarkistus 22
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiiviä 2005/36/EY sovelletaan 
ainoastaan niihin ammattihenkilöihin, jotka 
haluavat jatkaa samaa ammattia toisessa 
jäsenvaltiossa. Joissain tapauksissa 
kyseinen toiminta on vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa osa toimialaltaan laajempaa 
ammattia. Jos toimialojen väliset erot ovat 
niin suuret, että ammattilaiselta 
edellytetään tosiasiassa kokonaisen 
koulutusohjelman suorittamista puutteiden 
korvaamiseksi, ja jos ammattihenkilö tätä 
pyytää, vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
näissä erityisolosuhteissa myönnettävä 
hänelle osittainen pätevyys. Yleiseen etuun 
liittyvistä pakottavista syistä, kuten 
lääketieteen tohtorien tai muiden 
terveydenhuollon ammattilaisten ollessa 
kyseessä, jäsenvaltion olisi voitava evätä 
osittainen pätevyys.

(4) Direktiiviä 2005/36/EY sovelletaan 
ainoastaan niihin ammattihenkilöihin, jotka 
haluavat jatkaa samaa ammattia toisessa 
jäsenvaltiossa. Joissain tapauksissa 
kyseinen toiminta on vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa osa toimialaltaan laajempaa 
ammattia. Jos toimialojen väliset erot ovat 
niin suuret, että ammattilaiselta 
edellytetään tosiasiassa kokonaisen 
koulutusohjelman suorittamista puutteiden 
korvaamiseksi, ja jos ammattihenkilö tätä 
pyytää, vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
näissä erityisolosuhteissa myönnettävä 
hänelle osittainen pätevyys. Yleistä etua 
koskevista pakottavista syistä jäsenvaltion 
olisi voitava evätä osittainen pätevyys.
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Or. en

Perustelu

Perussopimuksen 43 ja 49 artiklaan liittyvässä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä 
käytetään käsitettä "yleistä etua koskevat pakottavat syyt", ja siihen viitataan myös 
palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin (2006/123/EY) johdanto-osan 40 kappaleessa 
(2006/123/EC). Käsite määrittelee yksiselitteisesti ja selkeästi tilanteet, joissa jäsenvaltioiden 
pitäisi voida evätä osittainen pätevyys.

Tarkistus 23
Thomas Händel, Paul Murphy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiiviä 2005/36/EY sovelletaan 
ainoastaan niihin ammattihenkilöihin, jotka 
haluavat jatkaa samaa ammattia toisessa 
jäsenvaltiossa. Joissain tapauksissa 
kyseinen toiminta on vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa osa toimialaltaan laajempaa 
ammattia. Jos toimialojen väliset erot ovat 
niin suuret, että ammattilaiselta 
edellytetään tosiasiassa kokonaisen 
koulutusohjelman suorittamista puutteiden 
korvaamiseksi, ja jos ammattihenkilö tätä 
pyytää, vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
näissä erityisolosuhteissa myönnettävä 
hänelle osittainen pätevyys. Yleiseen etuun 
liittyvistä pakottavista syistä, kuten 
lääketieteen tohtorien tai muiden 
terveydenhuollon ammattilaisten ollessa 
kyseessä, jäsenvaltion olisi voitava evätä 
osittainen pätevyys.

(4) Direktiiviä 2005/36/EY sovelletaan 
ainoastaan niihin ammattihenkilöihin, jotka 
haluavat jatkaa samaa ammattia toisessa 
jäsenvaltiossa. Joissain tapauksissa 
kyseinen toiminta on vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa osa toimialaltaan laajempaa 
ammattia. Jos toimialojen väliset erot ovat 
niin suuret, että ammattilaiselta 
edellytetään tosiasiassa kokonaisen 
koulutusohjelman suorittamista puutteiden 
korvaamiseksi, ja jos ammattihenkilö tätä 
pyytää, vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
näissä erityisolosuhteissa myönnettävä 
hänelle osittainen pätevyys. Yleiseen etuun 
liittyvistä pakottavista syistä jäsenvaltion 
olisi voitava evätä osittainen pätevyys. 
Osittaista pätevyyttä ei pitäisi myöntää 
terveydenhuollon alalla tai muilla 
kansanterveyteen liittyvillä aloilla 
toimiville.

Or. en

Tarkistus 24
Marian Harkin
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiiviä 2005/36/EY sovelletaan 
ainoastaan niihin ammattihenkilöihin, jotka 
haluavat jatkaa samaa ammattia toisessa 
jäsenvaltiossa. Joissain tapauksissa 
kyseinen toiminta on vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa osa toimialaltaan laajempaa 
ammattia. Jos toimialojen väliset erot ovat 
niin suuret, että ammattilaiselta 
edellytetään tosiasiassa kokonaisen 
koulutusohjelman suorittamista puutteiden 
korvaamiseksi, ja jos ammattihenkilö tätä 
pyytää, vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
näissä erityisolosuhteissa myönnettävä 
hänelle osittainen pätevyys. Yleiseen etuun 
liittyvistä pakottavista syistä, kuten 
lääketieteen tohtorien tai muiden 
terveydenhuollon ammattilaisten ollessa
kyseessä, jäsenvaltion olisi voitava evätä 
osittainen pätevyys.

(4) Direktiiviä 2005/36/EY sovelletaan 
ainoastaan niihin ammattihenkilöihin, jotka 
haluavat jatkaa samaa ammattia toisessa 
jäsenvaltiossa. Joissain tapauksissa 
kyseinen toiminta on vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa osa toimialaltaan laajempaa 
ammattia. Jos toimialojen väliset erot ovat 
niin suuret, että ammattilaiselta 
edellytetään tosiasiassa kokonaisen 
koulutusohjelman suorittamista puutteiden 
korvaamiseksi, ja jos ammattihenkilö tätä 
pyytää, vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
näissä erityisolosuhteissa myönnettävä 
hänelle osittainen pätevyys. Yleiseen etuun 
liittyvistä pakottavista syistä jäsenvaltion 
olisi voitava evätä osittainen pätevyys.
Osittaista pätevyyttä ei pitäisi myöntää 
terveydenhuollon alalla tai muilla 
kansanterveyteen liittyvillä aloilla 
toimiville.

Or. en

Tarkistus 25
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiiviä 2005/36/EY sovelletaan 
ainoastaan niihin ammattihenkilöihin, jotka 
haluavat jatkaa samaa ammattia toisessa 
jäsenvaltiossa. Joissain tapauksissa 
kyseinen toiminta on vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa osa toimialaltaan laajempaa 
ammattia. Jos toimialojen väliset erot ovat 
niin suuret, että ammattilaiselta 
edellytetään tosiasiassa kokonaisen 
koulutusohjelman suorittamista puutteiden 

(4) Direktiiviä 2005/36/EY sovelletaan 
ainoastaan niihin ammattihenkilöihin, jotka 
haluavat jatkaa samaa ammattia toisessa 
jäsenvaltiossa. Joissain tapauksissa 
kyseinen toiminta on vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa osa toimialaltaan laajempaa 
ammattia. Jos toimialojen väliset erot ovat 
niin suuret, että ammattilaiselta 
edellytetään tosiasiassa kokonaisen 
koulutusohjelman suorittamista puutteiden 
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korvaamiseksi, ja jos ammattihenkilö tätä 
pyytää, vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
näissä erityisolosuhteissa myönnettävä 
hänelle osittainen pätevyys. Yleiseen etuun 
liittyvistä pakottavista syistä, kuten 
lääketieteen tohtorien tai muiden 
terveydenhuollon ammattilaisten ollessa 
kyseessä, jäsenvaltion olisi voitava evätä 
osittainen pätevyys.

korvaamiseksi, ja jos ammattihenkilö tätä 
pyytää, vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
näissä erityisolosuhteissa myönnettävä 
hänelle osittainen pätevyys. Yleiseen etuun 
liittyvistä pakottavista syistä, kuten 
lääketieteen tohtorien tai muiden 
terveydenhuollon ammattilaisten tai 
notaarien ollessa kyseessä, jäsenvaltion 
olisi voitava evätä osittainen pätevyys.

sOr. fr

Tarkistus 26
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivin 2005/36/EY 
soveltamisalaan olisi sisällyttävä myös 
notaarit. Sijoittautumisen yhteydessä 
esitettävien tunnustamispyyntöjen 
tapauksessa jäsenvaltioiden olisi voitava 
määrätä pakolliset kelpoisuuskokeet tai 
sopeutumisaika, jotteivät kansalliset 
valinta- ja nimitysmenettelyt muodostu 
syrjiviksi. Palvelujen vapaan tarjonnan 
yhteydessä notaarien ei pitäisi voida laatia 
virallisia asiakirjoja ja suorittaa muita 
todennustoimia, jotka edellyttävät 
vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 27
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivin 2005/36/EY 
soveltamisalaan olisi sisällyttävä myös 
notaarit. Sijoittautumisen yhteydessä 
esitettävien tunnustamispyyntöjen 
tapauksessa jäsenvaltioiden olisi voitava 
määrätä pakolliset kelpoisuuskokeet tai 
sopeutumisaika, jotteivät kansalliset 
valinta- ja nimitysmenettelyt muodostu 
syrjiviksi. Palvelujen vapaan tarjonnan 
yhteydessä notaarien ei pitäisi voida laatia 
virallisia asiakirjoja ja suorittaa muita 
todennustoimia, jotka edellyttävät 
vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 28
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivin 2005/36/EY 
soveltamisalaan olisi sisällyttävä myös 
notaarit. Sijoittautumisen yhteydessä 
esitettävien tunnustamispyyntöjen 
tapauksessa jäsenvaltioiden olisi voitava 
määrätä pakolliset kelpoisuuskokeet tai 
sopeutumisaika, jotteivät kansalliset 
valinta- ja nimitysmenettelyt muodostu 
syrjiviksi. Palvelujen vapaan tarjonnan 
yhteydessä notaarien ei pitäisi voida laatia 
virallisia asiakirjoja ja suorittaa muita 
todennustoimia, jotka edellyttävät 
vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 29
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivin 2005/36/EY 
soveltamisalaan olisi sisällyttävä myös 
notaarit. Sijoittautumisen yhteydessä 
esitettävien tunnustamispyyntöjen 
tapauksessa jäsenvaltioiden olisi voitava 
määrätä pakolliset kelpoisuuskokeet tai 
sopeutumisaika, jotteivät kansalliset 
valinta- ja nimitysmenettelyt muodostu 
syrjiviksi. Palvelujen vapaan tarjonnan 
yhteydessä notaarien ei pitäisi voida laatia 
virallisia asiakirjoja ja suorittaa muita 
todennustoimia, jotka edellyttävät 
vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Julkiset viranomaiset nimittävät notaarit kansalliselle alueelleen varmistaakseen 
yksityishenkilöiden tekemien sopimusten laillisuuden ja oikeusvarmuuden ennakoivan 
oikeudenhoidon yhteydessä. Notaarien on lain mukaan toimittava riippumattomasti ja 
puolueettomasti. Notaarien tehtävät ovat luonteeltaan erityisiä, koska notaarit toimivat 
oikeuden apulaisina. Näin ollen palvelujen tarjoamisvapautta ja ulkomaisten 
ammattihenkilöiden ammattipätevyyden tunnustamista koskevien periaatteiden soveltaminen 
ei ole asianmukaista.

Tarkistus 30
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivin 2005/36/EY 
soveltamisalaan olisi sisällyttävä myös 
notaarit. Sijoittautumisen yhteydessä 

Poistetaan.
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esitettävien tunnustamispyyntöjen 
tapauksessa jäsenvaltioiden olisi voitava 
määrätä pakolliset kelpoisuuskokeet tai 
sopeutumisaika, jotteivät kansalliset 
valinta- ja nimitysmenettelyt muodostu 
syrjiviksi. Palvelujen vapaan tarjonnan 
yhteydessä notaarien ei pitäisi voida laatia 
virallisia asiakirjoja ja suorittaa muita 
todennustoimia, jotka edellyttävät 
vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa.

Or. en

Perustelu

Notaarien koulutus perustuu kansalliseen lainsäädäntöön, heidän toimivaltansa vaihtelee 
jäsenvaltiosta toiseen ja he käyttävät toimivaltaansa erilaisten oikeusjärjestelmien mukaisesti. 
Näin ollen notaareja ei voi sisällyttää ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin
soveltamisalaan kuluttajansuojaa vääristämättä. Joidenkin palvelujen jättäminen 
soveltamisalan ulkopuolelle johtaisi siihen, että notaarit jakautuisivat kahteen ryhmään, joilla 
on erilainen toimivalta. Tämä edellyttäisi asianmukaisen tiedon välittämistä kuluttajille.

Tarkistus 31
Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivin 2005/36/EY 
soveltamisalaan olisi sisällyttävä myös 
notaarit. Sijoittautumisen yhteydessä 
esitettävien tunnustamispyyntöjen 
tapauksessa jäsenvaltioiden olisi voitava 
määrätä pakolliset kelpoisuuskokeet tai 
sopeutumisaika, jotteivät kansalliset 
valinta- ja nimitysmenettelyt muodostu 
syrjiviksi. Palvelujen vapaan tarjonnan 
yhteydessä notaarien ei pitäisi voida laatia 
virallisia asiakirjoja ja suorittaa muita 
todennustoimia, jotka edellyttävät 
vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa.

(7) Direktiivin 2005/36/EY
soveltamisalaan olisi sisällyttävä myös 
notaarit. Sijoittautumisen yhteydessä 
esitettävien tunnustamispyyntöjen 
tapauksessa jäsenvaltioiden olisi voitava 
määrätä pakolliset kelpoisuuskokeet tai 
sopeutumisaika, jotteivät kansalliset 
valinta- ja nimitysmenettelyt muodostu 
syrjiviksi. Palvelujen vapaan tarjonnan 
yhteydessä notaarien ei pitäisi voida laatia 
virallisia asiakirjoja, käyttää tuomiovaltaa
ja suorittaa muita todennustoimia, jotka 
edellyttävät vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa.
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Or. hu

Tarkistus 32
Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jäsenvaltioiden asianmukaiselle 
toimivallan alueelle nimitettyjen, 
riippumattomuuteen ja 
puolueettomuuteen sidottujen notaarien 
poissulkeminen direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle näyttää tarpeelliselta 
ennaltaehkäisevän oikeudenkäytön 
vuoksi. Tällä varmistetaan toimien 
laillisuus ja oikeusvarmuus. Ottaen 
huomioon notaarien oikeudenkäytön 
erityistehtävät eivät palvelujen 
tarjoamisen vapauden periaate ja 
ulkomaalaisten ammattipätevyyden 
tunnustaminen ole sovellettavissa 
ammattiin.

Or. hu

Tarkistus 33
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Ammattia sääntelemättömistä 
jäsenvaltioista peräisin olevien 
ammattihenkilöiden 
tunnustamishakemukset on käsiteltävä 
samalla tavoin kuin sääntelevistä 
jäsenvaltioista peräisin olevien 
ammattihenkilöidenkin hakemukset. Ensin 
mainittuja pätevyyksiä on verrattava 

(9) Ammattia sääntelemättömistä 
jäsenvaltioista peräisin olevien 
ammattihenkilöiden 
tunnustamishakemukset on käsiteltävä 
samalla tavoin kuin sääntelevistä 
jäsenvaltioista peräisin olevien 
ammattihenkilöidenkin hakemukset. Ensin 
mainittuja pätevyyksiä on verrattava 
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vastaanottavassa jäsenvaltiossa haettuihin 
pätevyyksiin direktiivin 2005/36/EY 
pätevyystasojen pohjalta. Olennaisten 
erojen ilmetessä toimivaltaisen 
viranomaisen olisi voitava määrätä 
korvaavia toimenpiteitä.

vastaanottavassa jäsenvaltiossa haettuihin 
pätevyyksiin direktiivin 2005/36/EY 
pätevyystasojen ja objektiivisten kriteerien 
pohjalta. Olennaisten erojen ilmetessä 
toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava 
määrätä korvaavia toimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 34
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sairaanhoidon ja kätilöiden ammatit 
ovat kehittyneet merkittävästi kolmen 
viime vuosikymmenen aikana: 
yhteisöperustainen terveydenhuolto, 
monimutkaisten hoitojen käyttö ja 
jatkuvasti kehittyvä tekniikka edellyttävät 
sairaanhoitajilta ja kätilöiltä kykyä 
itsenäisempään työskentelyyn. 
Sairaanhoidon ja kätilön ammattien 
opiskelijoiden valmistamiseksi näihin 
monitahoisiin terveydenhuollon 
vaatimuksiin heillä olisi oltava vankat 
yleissivistävät opinnot suoritettuina ennen 
koulutuksen aloittamista. Koulutuksen 
pääsyvaatimuksia olisi tämän vuoksi 
tiukennettava siten, että ehtona on 
12 vuoden oppimäärä yleissivistäviä 
opintoja tai vastaavantasoisen tutkinnon 
suorittaminen.

(15) Sairaanhoidon ja kätilöiden ammatit 
ovat kehittyneet merkittävästi kolmen 
viime vuosikymmenen aikana: 
yhteisöperustainen terveydenhuolto, 
monimutkaisten hoitojen käyttö ja 
jatkuvasti kehittyvä tekniikka edellyttävät 
sairaanhoitajilta ja kätilöiltä kykyä 
itsenäisempään työskentelyyn. 
Sairaanhoidon ja kätilön ammattien 
opiskelijoiden valmistamiseksi näihin 
monitahoisiin terveydenhuollon 
vaatimuksiin heillä olisi oltava vankat 
yleissivistävät opinnot suoritettuina ennen 
koulutuksen aloittamista. Koulutuksen 
pääsyvaatimuksia olisi tämän vuoksi 
mukautettava siten, että ehtona on 
vähintään 10 vuoden oppimäärä 
yleissivistäviä opintoja tai 
vastaavantasoisen tutkinnon suorittaminen.

Or. de

Tarkistus 35
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Sairaanhoidon ja kätilöiden ammatit 
ovat kehittyneet merkittävästi kolmen 
viime vuosikymmenen aikana: 
yhteisöperustainen terveydenhuolto, 
monimutkaisten hoitojen käyttö ja 
jatkuvasti kehittyvä tekniikka edellyttävät 
sairaanhoitajilta ja kätilöiltä kykyä 
itsenäisempään työskentelyyn. 
Sairaanhoidon ja kätilön ammattien 
opiskelijoiden valmistamiseksi näihin 
monitahoisiin terveydenhuollon 
vaatimuksiin heillä olisi oltava vankat 
yleissivistävät opinnot suoritettuina ennen 
koulutuksen aloittamista. Koulutuksen 
pääsyvaatimuksia olisi tämän vuoksi 
tiukennettava siten, että ehtona on 
12 vuoden oppimäärä yleissivistäviä 
opintoja tai vastaavantasoisen tutkinnon 
suorittaminen.

(15) Sairaanhoidon ja kätilöiden ammatit 
ovat kehittyneet merkittävästi kolmen 
viime vuosikymmenen aikana: 
yhteisöperustainen terveydenhuolto, 
monimutkaisten hoitojen käyttö ja 
jatkuvasti kehittyvä tekniikka edellyttävät 
sairaanhoitajilta ja kätilöiltä kykyä 
itsenäisempään työskentelyyn. 
Sairaanhoidon ja kätilön ammattien 
opiskelijoiden valmistamiseksi näihin 
monitahoisiin terveydenhuollon 
vaatimuksiin heillä olisi oltava vankat 
yleissivistävät opinnot suoritettuina ennen 
koulutuksen aloittamista. Koulutuksen 
pääsyvaatimuksia olisi tämän vuoksi 
tiukennettava siten, että ehtona on 
yleissivistävien opintojen saattaminen 
loppuun kymmenessä vuodessa tai 
vastaavantasoisen tutkinnon suorittaminen.

Or. en

Tarkistus 36
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sairaanhoidon ja kätilöiden ammatit 
ovat kehittyneet merkittävästi kolmen 
viime vuosikymmenen aikana: 
yhteisöperustainen terveydenhuolto, 
monimutkaisten hoitojen käyttö ja 
jatkuvasti kehittyvä tekniikka edellyttävät 
sairaanhoitajilta ja kätilöiltä kykyä 
itsenäisempään työskentelyyn. 
Sairaanhoidon ja kätilön ammattien 
opiskelijoiden valmistamiseksi näihin 
monitahoisiin terveydenhuollon 
vaatimuksiin heillä olisi oltava vankat 
yleissivistävät opinnot suoritettuina ennen 

(15) Sairaanhoidon ja kätilöiden ammatit 
ovat kehittyneet merkittävästi kolmen 
viime vuosikymmenen aikana: 
yhteisöperustainen terveydenhuolto, 
monimutkaisten hoitojen käyttö ja 
jatkuvasti kehittyvä tekniikka edellyttävät 
sairaanhoitajilta ja kätilöiltä kykyä 
itsenäisempään työskentelyyn. 
Sairaanhoidon ja kätilön ammattien 
opiskelijoiden valmistamiseksi näihin 
monitahoisiin terveydenhuollon 
vaatimuksiin heillä olisi oltava vankat 
yleissivistävät opinnot suoritettuina ennen 
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koulutuksen aloittamista. Koulutuksen 
pääsyvaatimuksia olisi tämän vuoksi 
tiukennettava siten, että ehtona on 
12 vuoden oppimäärä yleissivistäviä
opintoja tai vastaavantasoisen tutkinnon 
suorittaminen.

koulutuksen aloittamista. Koulutuksen 
pääsyvaatimuksena olisi tämän vuoksi 
oltava vähintään 10 vuoden oppimäärä 
yleissivistäviä opintoja tai 
vastaavantasoisen tutkinnon suorittaminen.

Or. de

Tarkistus 37
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sairaanhoidon ja kätilöiden ammatit 
ovat kehittyneet merkittävästi kolmen 
viime vuosikymmenen aikana: 
yhteisöperustainen terveydenhuolto, 
monimutkaisten hoitojen käyttö ja 
jatkuvasti kehittyvä tekniikka edellyttävät 
sairaanhoitajilta ja kätilöiltä kykyä 
itsenäisempään työskentelyyn. 
Sairaanhoidon ja kätilön ammattien 
opiskelijoiden valmistamiseksi näihin 
monitahoisiin terveydenhuollon 
vaatimuksiin heillä olisi oltava vankat 
yleissivistävät opinnot suoritettuina ennen 
koulutuksen aloittamista. Koulutuksen 
pääsyvaatimuksia olisi tämän vuoksi 
tiukennettava siten, että ehtona on 
12 vuoden oppimäärä yleissivistäviä 
opintoja tai vastaavantasoisen tutkinnon 
suorittaminen.

(15) Sairaanhoidon ja kätilöiden ammatit 
ovat kehittyneet merkittävästi kolmen 
viime vuosikymmenen aikana: 
yhteisöperustainen terveydenhuolto, 
monimutkaisten hoitojen käyttö ja 
jatkuvasti kehittyvä tekniikka edellyttävät, 
että sairaanhoitajat ja kätilöt saavat yhä 
enemmän uudenlaisia vastuutehtäviä. 
Sairaanhoidon ja kätilön ammattien 
opiskelijoiden valmistamiseksi näihin 
monitahoisiin terveydenhuollon 
vaatimuksiin heillä olisi oltava vankat 
yleissivistävät opinnot suoritettuina, jotta 
he voivat osallistua koulutukseen. 
Koulutuksen pääsyvaatimuksia olisi tämän 
vuoksi tiukennettava siten, että ehtona on 
jäsenvaltion hyväksymä pätevyystodistus,
joka täyttää vähintään eurooppalaisten 
tutkintojen viitekehyksen tason 4.

Or. nl

Tarkistus 38
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Direktiiviin 2005/36/EY sisältyy jo 
nyt selkeä velvollisuus, jonka mukaan 
ammattihenkilöillä on oltava tarvittava 
kielitaito. Velvollisuuden tarkistaminen on 
tuonut ilmi tarpeen selkeyttää 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
työnantajien roolia erityisesti 
potilasturvallisuuden vuoksi. Kielitaidon 
testaamisen olisi näissä ammateissa oltava 
joka tapauksessa kohtuullista ja 
tarpeellista, eikä se saisi olla peruste 
ammattihenkilöiden sulkemiseksi 
työmarkkinoilta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa.

(19) Direktiiviin 2005/36/EY sisältyy jo 
nyt selkeä velvollisuus, jonka mukaan 
ammattihenkilöillä on oltava tarvittava 
kielitaito. Velvollisuuden tarkistaminen on 
tuonut ilmi tarpeen joustavoittaa ja 
selkeyttää toimivaltaisten viranomaisten ja 
työnantajien roolia erityisesti 
potilasturvallisuuden vuoksi. Kielitaidon 
testaamisen olisi näissä ammateissa oltava 
joka tapauksessa kohtuullista ja 
tarpeellista, eikä se saisi olla peruste 
ammattihenkilöiden sulkemiseksi 
työmarkkinoilta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten on voitava toimia riittävän joustavasti, jotta he voivat 
varmistaa ja tarvittaessa testata ammattihenkilön kielitaidon pätevyyden tunnistamista 
koskevan menettelyn yhteydessä. Tämän ei kuitenkaan pidä rajoittaa työnantajien 
mahdollisuutta varmistaa joihinkin tiettyihin virkoihin rekrytoitavien ammattihenkilöiden 
kielitaito.

Tarkistus 39
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Direktiiviin 2005/36/EY sisältyy jo 
nyt selkeä velvollisuus, jonka mukaan 
ammattihenkilöillä on oltava tarvittava 
kielitaito. Velvollisuuden tarkistaminen on 
tuonut ilmi tarpeen selkeyttää 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
työnantajien roolia erityisesti 
potilasturvallisuuden vuoksi. Kielitaidon 
testaamisen olisi näissä ammateissa oltava 
joka tapauksessa kohtuullista ja 

(19) Direktiiviin 2005/36/EY sisältyy jo 
nyt selkeä velvollisuus, jonka mukaan 
ammattihenkilöillä on oltava tarvittava 
kielitaito. Velvollisuuden tarkistaminen on 
tuonut ilmi tarpeen selkeyttää 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
työnantajien roolia erityisesti 
potilasturvallisuuden ja kuluttajansuojan 
vuoksi. Kielitaidon testaaminen näissä 
ammateissa ei saisi olla peruste 
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tarpeellista, eikä se saisi olla peruste 
ammattihenkilöiden sulkemiseksi 
työmarkkinoilta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa.

ammattihenkilöiden sulkemiseksi 
työmarkkinoilta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa, ja sen olisi näin ollen 
oltava kohtuullista ja tarpeellista.
Toimivaltaisten viranomaisten ja 
kansallisten työmarkkinaosapuolten 
pitäisi määritellä yhdessä, mitä 
kohtuullisuus ja tarpeellisuus merkitsevät 
kullakin alalla.

Or. en

Perustelu

Riittävää kielitaitoa ei pitäisi vaatia ainoastaan potilaiden takia. Työnantajilla on oikeus 
päättää kriteereistä, jotka työntekijöiden on jossakin tietyssä työssä täytettävä. Näin ollen 
työnantajat olisi otettava tärkeänä työmarkkinaosapuolena mukaan, kun jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät, mitä kohtuullisuus ja tarpeellisuus tarkoittavat.

Tarkistus 40
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Direktiiviin 2005/36/EY sisältyy jo 
nyt selkeä velvollisuus, jonka mukaan 
ammattihenkilöillä on oltava tarvittava 
kielitaito. Velvollisuuden tarkistaminen on 
tuonut ilmi tarpeen selkeyttää 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
työnantajien roolia erityisesti 
potilasturvallisuuden vuoksi. Kielitaidon 
testaamisen olisi näissä ammateissa oltava
joka tapauksessa kohtuullista ja 
tarpeellista, eikä se saisi olla peruste 
ammattihenkilöiden sulkemiseksi 
työmarkkinoilta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa.

(19) Direktiiviin 2005/36/EY sisältyy jo 
nyt selkeä velvollisuus, jonka mukaan 
ammattihenkilöillä on oltava tarvittava 
kielitaito. Velvollisuuden tarkistaminen on 
tuonut ilmi tarpeen selkeyttää 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
työnantajien roolia erityisesti 
potilasturvallisuuden vuoksi. Kielitaidon 
testaaminen saa näissä ammateissa olla
joka tapauksessa kohtuullista ja 
tarpeellista, eikä se saisi olla peruste 
ammattihenkilöiden sulkemiseksi 
työmarkkinoilta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa.

Or. de
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Tarkistus 41
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Valmistuneet henkilöt, jotka haluavat 
jatkaa toisessa jäsenvaltiossa siellä 
mahdollista palkallista harjoittelua, olisi 
saatettava direktiivin 2005/36/EY 
soveltamisalan piiriin heidän 
liikkuvuutensa edistämiseksi. Lisäksi olisi 
välttämätöntä antaa säännös, jonka 
mukaan heidän harjoittelujaksonsa on 
tunnustettava kotijäsenvaltiossa.

(20) Valmistuneet henkilöt, jotka haluavat 
jatkaa toisessa jäsenvaltiossa siellä 
mahdollista harjoittelua, olisi saatettava 
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalan 
piiriin heidän liikkuvuutensa edistämiseksi. 
Lisäksi olisi varmistettava, että heidän 
harjoittelujaksonsa tunnustetaan
kotijäsenvaltiossa.

Or. de

Perustelu

Joissakin ammateissa on tavallista, että pitää suorittaa palkattomia harjoitteluja. 
Palkattoman harjoittelun suorittavalle henkilöille ei saisi kuitenkaan aiheutua haittaa, joka 
johtuu siitä, ettei harjoittelua tunnusteta.

Tarkistus 42
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Valmistuneet henkilöt, jotka haluavat 
jatkaa toisessa jäsenvaltiossa siellä 
mahdollista palkallista harjoittelua, olisi 
saatettava direktiivin 2005/36/EY 
soveltamisalan piiriin heidän 
liikkuvuutensa edistämiseksi. Lisäksi olisi 
välttämätöntä antaa säännös, jonka mukaan 
heidän harjoittelujaksonsa on tunnustettava 
kotijäsenvaltiossa.

(20) Valmistuneet henkilöt, jotka haluavat 
jatkaa toisessa jäsenvaltiossa siellä 
mahdollista harjoittelua, olisi saatettava 
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalan 
piiriin heidän liikkuvuutensa edistämiseksi. 
Lisäksi olisi välttämätöntä antaa säännös, 
jonka mukaan heidän harjoittelujaksonsa 
on tunnustettava kotijäsenvaltiossa.

Or. en
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Tarkistus 43
Thomas Händel, Paul Murphy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Vaikka direktiiviin sisältyy jo nyt 
jäsenvaltioiden yksityiskohtaisesti 
määritelty velvollisuus tietojenvaihtoon, 
velvollisuutta olisi vahvistettava 
entisestään. Jäsenvaltioiden reagointi 
tietopyyntöihin ei riitä, vaan niiden olisi 
annettava hälytys muille jäsenvaltioille 
ennakoivasti. Hälytysjärjestelmän olisi 
oltava vastaava kuin 
direktiivissä 2006/123/EY. 
Direktiivin 2005/36/EY nojalla 
automaattisesta tunnustamisesta 
hyötyville terveydenhuollon 
ammattihenkilöille tarvitaan kuitenkin 
erityinen hälytysmekanismi. Sitä olisi 
sovellettava myös eläinlääkäreihin, 
jolleivät jäsenvaltiot ole ottaneet käyttöön 
direktiivissä 2006/123/EY säädettyä 
hälytysmekanismia. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jollei 
ammattihenkilöllä ole enää oikeutta siirtyä 
toiseen jäsenvaltioon kurinpitotoimen tai 
rikosoikeudellisen tuomion vuoksi. Hälytys 
olisi annettava IMIn välityksellä 
riippumatta siitä, onko ammattihenkilö 
käyttänyt direktiivin 2005/36/EY nojalla 
hänelle kuuluvia oikeuksia tai onko hän 
hakenut ammattipätevyytensä 
tunnustamista eurooppalaisen 
ammattikortin tai direktiivissä säädetyn 
muun menetelmän avulla. 
Hälytysmenettelyn olisi oltava 
henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
mukainen.

(22) Vaikka direktiiviin sisältyy jo nyt 
jäsenvaltioiden yksityiskohtaisesti 
määritelty velvollisuus tietojenvaihtoon, 
velvollisuutta olisi vahvistettava 
entisestään. Jäsenvaltioiden reagointi 
tietopyyntöihin ei riitä, vaan niiden olisi 
annettava hälytys muille jäsenvaltioille 
ennakoivasti. Hälytysjärjestelmän olisi 
oltava vastaava kuin 
direktiivissä 2006/123/EY. 
Direktiivin 2005/36/EY soveltamisalaan 
kuuluville terveydenhuollon 
ammattihenkilöille tarvitaan kuitenkin 
erityinen hälytysmekanismi. Sitä olisi 
sovellettava myös eläinlääkäreihin, 
jolleivät jäsenvaltiot ole ottaneet käyttöön 
direktiivissä 2006/123/EY säädettyä 
hälytysmekanismia. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jollei 
ammattihenkilöllä ole enää oikeutta siirtyä 
toiseen jäsenvaltioon ammattinsa 
harjoittamiseen liittyvän kurinpitotoimen 
tai rikosoikeudellisen tuomion vuoksi, tai 
jos ammattihenkilön oikeus harjoittaa 
ammattiaan kotijäsenvaltiossaan tai 
vastaanottavassa valtiossa evätään 
tilapäisesti tai pysyvästi. Hälytys olisi 
annettava IMIn välityksellä riippumatta 
siitä, onko ammattihenkilö käyttänyt 
direktiivin 2005/36/EY nojalla hänelle 
kuuluvia oikeuksia tai onko hän hakenut 
ammattipätevyytensä tunnustamista 
eurooppalaisen ammattikortin tai 
direktiivissä säädetyn muun menetelmän 
avulla. Hälytysmenettelyn olisi oltava 
henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
mukainen.
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Or. en

Tarkistus 44
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Vaikka direktiiviin sisältyy jo nyt 
jäsenvaltioiden yksityiskohtaisesti 
määritelty velvollisuus tietojenvaihtoon, 
velvollisuutta olisi vahvistettava 
entisestään. Jäsenvaltioiden reagointi 
tietopyyntöihin ei riitä, vaan niiden olisi 
annettava hälytys muille jäsenvaltioille 
ennakoivasti. Hälytysjärjestelmän olisi 
oltava vastaava kuin 
direktiivissä 2006/123/EY. 
Direktiivin 2005/36/EY nojalla 
automaattisesta tunnustamisesta 
hyötyville terveydenhuollon 
ammattihenkilöille tarvitaan kuitenkin 
erityinen hälytysmekanismi. Sitä olisi 
sovellettava myös eläinlääkäreihin, 
jolleivät jäsenvaltiot ole ottaneet käyttöön 
direktiivissä 2006/123/EY säädettyä 
hälytysmekanismia. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jollei 
ammattihenkilöllä ole enää oikeutta 
siirtyä toiseen jäsenvaltioon 
kurinpitotoimen tai rikosoikeudellisen 
tuomion vuoksi. Hälytys olisi annettava 
IMIn välityksellä riippumatta siitä, onko 
ammattihenkilö käyttänyt 
direktiivin 2005/36/EY nojalla hänelle 
kuuluvia oikeuksia tai onko hän hakenut 
ammattipätevyytensä tunnustamista 
eurooppalaisen ammattikortin tai 
direktiivissä säädetyn muun menetelmän 
avulla. Hälytysmenettelyn olisi oltava 
henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
mukainen.

(22) Vaikka direktiiviin sisältyy jo nyt 
jäsenvaltioiden yksityiskohtaisesti 
määritelty velvollisuus tietojenvaihtoon, 
velvollisuutta olisi vahvistettava 
entisestään. Jäsenvaltioiden reagointi 
tietopyyntöihin ei riitä, vaan niiden olisi 
annettava hälytys muille jäsenvaltioille 
ennakoivasti. Hälytysjärjestelmän olisi 
oltava vastaava kuin 
direktiivissä 2006/123/EY. 
Direktiivin 2005/36/EY soveltamisalaan 
kuuluville terveydenhuollon 
ammattihenkilöille tarvitaan kuitenkin 
erityinen hälytysmekanismi. Sitä olisi 
sovellettava myös eläinlääkäreihin, 
jolleivät jäsenvaltiot ole ottaneet käyttöön 
direktiivissä 2006/123/EY säädettyä 
hälytysmekanismia. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jos 
ammattihenkilön oikeus harjoittaa 
ammattiaan evätään tilapäisesti tai 
pysyvästi, jos ammattihenkilön oikeutta 
harjoittaa ammattia rajoitetaan tai sille 
asetetaan erityisiä ehtoja 
kotijäsenvaltiossa tai vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa. Hälytys olisi annettava 
IMIn välityksellä riippumatta siitä, onko 
ammattihenkilö käyttänyt 
direktiivin 2005/36/EY nojalla hänelle 
kuuluvia oikeuksia tai onko hän hakenut 
ammattipätevyytensä tunnustamista 
eurooppalaisen ammattikortin tai 
direktiivissä säädetyn muun menetelmän 
avulla. Hälytysmenettelyn olisi oltava 
henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
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mukainen.

Or. en

Tarkistus 45
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Vaikka direktiiviin sisältyy jo nyt 
jäsenvaltioiden yksityiskohtaisesti 
määritelty velvollisuus tietojenvaihtoon, 
velvollisuutta olisi vahvistettava 
entisestään. Jäsenvaltioiden reagointi 
tietopyyntöihin ei riitä, vaan niiden olisi 
annettava hälytys muille jäsenvaltioille 
ennakoivasti. Hälytysjärjestelmän olisi 
oltava vastaava kuin 
direktiivissä 2006/123/EY. 
Direktiivin 2005/36/EY nojalla 
automaattisesta tunnustamisesta hyötyville 
terveydenhuollon ammattihenkilöille 
tarvitaan kuitenkin erityinen 
hälytysmekanismi. Sitä olisi sovellettava 
myös eläinlääkäreihin, jolleivät jäsenvaltiot 
ole ottaneet käyttöön 
direktiivissä 2006/123/EY säädettyä 
hälytysmekanismia. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jollei 
ammattihenkilöllä ole enää oikeutta 
siirtyä toiseen jäsenvaltioon
kurinpitotoimen tai rikosoikeudellisen 
tuomion vuoksi. Hälytys olisi annettava 
IMIn välityksellä riippumatta siitä, onko 
ammattihenkilö käyttänyt 
direktiivin 2005/36/EY nojalla hänelle 
kuuluvia oikeuksia tai onko hän hakenut 
ammattipätevyytensä tunnustamista 
eurooppalaisen ammattikortin tai 
direktiivissä säädetyn muun menetelmän 
avulla. Hälytysmenettelyn olisi oltava 
henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 

(22) Vaikka direktiiviin sisältyy jo nyt 
jäsenvaltioiden yksityiskohtaisesti 
määritelty velvollisuus tietojenvaihtoon, 
velvollisuutta olisi vahvistettava 
entisestään. Jäsenvaltioiden reagointi 
tietopyyntöihin ei riitä, vaan niiden olisi 
annettava hälytys muille jäsenvaltioille 
ennakoivasti. Hälytysjärjestelmän olisi 
oltava vastaava kuin 
direktiivissä 2006/123/EY. 
Direktiivin 2005/36/EY nojalla 
automaattisesta tunnustamisesta hyötyville 
terveydenhuollon ammattihenkilöille 
tarvitaan kuitenkin erityinen 
hälytysmekanismi. Sitä olisi sovellettava 
myös eläinlääkäreihin, jolleivät jäsenvaltiot 
ole ottaneet käyttöön 
direktiivissä 2006/123/EY säädettyä 
hälytysmekanismia. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jos 
ammattihenkilöltä on evätty väliaikaisesti 
tai pysyvästi oikeus harjoittaa ammattia 
kotijäsenvaltiossa tai vastaanottavassa 
valtiossa joko kurinpitotoimen tai 
rikosoikeudellisen tuomion seurauksena. 
Hälytys olisi annettava IMIn välityksellä 
riippumatta siitä, onko ammattihenkilö 
käyttänyt direktiivin 2005/36/EY nojalla 
hänelle kuuluvia oikeuksia tai onko hän 
hakenut ammattipätevyytensä 
tunnustamista eurooppalaisen 
ammattikortin tai direktiivissä säädetyn 
muun menetelmän avulla. 
Hälytysmenettelyn olisi oltava 
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mukainen. henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
mukainen.

Or. it

Tarkistus 46
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Jäsenvaltioita pitäisi rohkaista 
jakamaan julkisesti tietoa kansallisista 
perusopetus-, ammattikoulutus- ja 
laadunvarmistusjärjestelmistään, jotta 
voitaisiin lisätä luottamusta ja uskoa 
jäsenvaltioiden perusopetus- ja 
ammattikoulutusjärjestelmiin sekä 
varmistaa, että kaikki olennaiset 
oppikurssit täyttävät tässä direktiivissä 
säädetyt vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Tämän johdanto-osan kappaleen tarkoituksena on parantaa opetus- ja koulutusjärjestelmien 
luotettavuutta ja avoimuutta sekä vakuuttaa jäsenvaltiot, toimivaltaiset viranomaiset, 
kuluttajat ja potilaat siitä, että laadunvarmistusjärjestelmät toimivat kaikkialla EU:ssa.

Tarkistus 47
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
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hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti liitteen I 
ajantasaistamiseksi, eurooppalaista 
ammattikorttia koskevien maksujen 
laskentaperusteiden määrittelemiseksi, 
eurooppalaiseen ammattikorttiin 
edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 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 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi, uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja 
yhteisten koulutustestien 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti liitteen I 
ajantasaistamiseksi, eurooppalaista 
ammattikorttia koskevien maksujen 
laskentaperusteiden määrittelemiseksi, 
eurooppalaiseen ammattikorttiin 
edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 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 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi, uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja 
yhteisten koulutustestien 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio varmistaa 
myös asiantuntijoiden asianmukaisen 
edustuksen ja kuulemisen sekä unionin 
tasolla että kansallisesti. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa¸ avoimesti ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 48
Thomas Händel, Paul Murphy
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti liitteen I 
ajantasaistamiseksi, eurooppalaista 
ammattikorttia koskevien maksujen 
laskentaperusteiden määrittelemiseksi, 
eurooppalaiseen ammattikorttiin 
edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 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 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi, uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja 
yhteisten koulutustestien 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti liitteen I 
ajantasaistamiseksi, eurooppalaista 
ammattikorttia koskevien maksujen 
laskentaperusteiden määrittelemiseksi, 
eurooppalaiseen ammattikorttiin 
edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 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 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi, uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja 
yhteisten koulutustestien 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan varmistaa asianmukaisen 
edustuksen ja kuulemisen, asiantuntijat 
mukaan luettuina niin unionin tasolla 
kuin kansallisesti. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan 
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asianmukaisesti. Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa, avoimesti ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 49
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti liitteen I 
ajantasaistamiseksi, eurooppalaista 
ammattikorttia koskevien maksujen 
laskentaperusteiden määrittelemiseksi, 
eurooppalaiseen ammattikorttiin 
edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 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 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi, uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja 

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti liitteen I 
ajantasaistamiseksi, eurooppalaista 
ammattikorttia koskevien maksujen 
laskentaperusteiden määrittelemiseksi, 
eurooppalaiseen ammattikorttiin 
edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 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 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi, uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja 
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yhteisten koulutustestien 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

yhteisten koulutustestien 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa sekä unionin 
tasolla että kansallisesti asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan komission olisi varmistettava 
tarvittavien asiakirjojen samanaikainen, 
avoin, täsmällinen ja asianmukainen 
toimittaminen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. it

Tarkistus 50
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Tämän direktiivin soveltaminen ei 
rajoita toimenpiteitä, jotka ovat 
välttämättömiä kuluttajien ja terveyden 
korkeatasoisen suojan takaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 51
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan myös 
säännöt, jotka koskevat osittaista 
pätevyyttä toimia säännellyssä ammatissa, 
pääsyä toisessa jäsenvaltiossa 

Tässä direktiivissä vahvistetaan myös 
säännöt, jotka koskevat osittaista 
pätevyyttä toimia säännellyssä ammatissa, 
pääsyä toisessa jäsenvaltiossa 
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suoritettavaan palkalliseen harjoitteluun ja 
sellaisen tunnustamista.

suoritettavaan harjoitteluun ja sellaisen 
tunnustamista.

Or. en

Tarkistus 52
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan myös 
säännöt, jotka koskevat osittaista 
pätevyyttä toimia säännellyssä ammatissa, 
pääsyä toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettavaan palkalliseen harjoitteluun ja 
sellaisen tunnustamista.

Tässä direktiivissä vahvistetaan myös 
säännöt, jotka koskevat osittaista 
pätevyyttä toimia säännellyssä ammatissa, 
pääsyä toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettavaan harjoitteluun ja sellaisen 
tunnustamista.

Or. de

Perustelu

Joissakin ammateissa on tavallista, että pitää suorittaa palkattomia harjoitteluja. 
Palkattoman harjoittelun suorittavalle henkilöille ei saisi kuitenkaan aiheutua haittaa, joka 
johtuu siitä, ettei harjoittelua tunnusteta.

Tarkistus 53
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
2 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltion kansalaisiin, vapaiden 
ammattien harjoittajat mukaan luettuina, 
jotka haluavat harjoittaa säänneltyä 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltion kansalaisiin, vapaiden 
ammattien1 harjoittajat mukaan luettuina, 
jotka haluavat harjoittaa säänneltyä 
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ammattia tai suorittaa palkallisen
harjoittelun joko itsenäisinä 
ammatinharjoittajina tai palkattuina 
työntekijöinä muussa jäsenvaltiossa kuin 
sinä, jossa he ovat hankkineet 
ammattipätevyytensä.

ammattia tai suorittaa harjoittelun joko 
itsenäisinä ammatinharjoittajina tai 
palkattuina työntekijöinä muussa 
jäsenvaltiossa kuin sinä, jossa he ovat 
hankkineet ammattipätevyytensä.

__________________
1 vapaiden ammattien käsite on määritelty 
11 päivänä lokakuuta 2001 annetussa 
yhteisöjen tuomioistuimen tuomiossa, asia 
C-267/99 – Adam, viite: 
oikeustapauskokoelma 2001 sivu I-07467

Or. de

Perustelu

Joissakin ammateissa on tavallista, että pitää suorittaa palkattomia harjoitteluja. 
Palkattoman harjoittelun suorittavalle henkilöille ei saisi kuitenkaan aiheutua haittaa, joka 
johtuu siitä, ettei harjoittelua tunnusteta.

Tarkistus 54
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltion kansalaisiin, vapaiden 
ammattien harjoittajat mukaan luettuina, 
jotka haluavat harjoittaa säänneltyä 
ammattia tai suorittaa palkallisen
harjoittelun joko itsenäisinä 
ammatinharjoittajina tai palkattuina 
työntekijöinä muussa jäsenvaltiossa kuin 
sinä, jossa he ovat hankkineet 
ammattipätevyytensä.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltion kansalaisiin, vapaiden 
ammattien harjoittajat mukaan luettuina, 
jotka haluavat harjoittaa säänneltyä 
ammattia tai suorittaa harjoittelun joko 
itsenäisinä ammatinharjoittajina tai 
palkattuina työntekijöinä muussa 
jäsenvaltiossa kuin sinä, jossa he ovat 
hankkineet ammattipätevyytensä.

Or. en
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Tarkistus 55
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltion kansalaisiin, vapaiden 
ammattien harjoittajat mukaan luettuina, 
jotka haluavat harjoittaa säänneltyä 
ammattia tai suorittaa palkallisen 
harjoittelun joko itsenäisinä 
ammatinharjoittajina tai palkattuina 
työntekijöinä muussa jäsenvaltiossa kuin 
sinä, jossa he ovat hankkineet 
ammattipätevyytensä.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltion kansalaisiin, vapaiden 
ammattien harjoittajat mukaan luettuina, 
jotka haluavat harjoittaa säänneltyä 
ammattia lukuun ottamatta sellaisia 
ammatteja, joiden harjoittaminen 
edellyttää julkisen viranomaisen 
myöntämiä valtuuksia, tai suorittaa 
palkallisen harjoittelun joko itsenäisinä 
ammatinharjoittajina tai palkattuina 
työntekijöinä muussa jäsenvaltiossa kuin 
sinä, jossa he ovat hankkineet 
ammattipätevyytensä.

Or. fr

Tarkistus 56
Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta 
jäsenvaltioiden nimittämiin notaareihin.

Or. hu

Tarkistus 57
Elisabeth Morin-Chartier
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisten 
viranomaisten nimeämiin notaareihin.

Or. fr

Perustelu

Julkiset viranomaiset nimittävät notaarit kansalliselle alueelleen varmistaakseen 
yksityishenkilöiden tekemien sopimusten laillisuuden ja oikeusvarmuuden ennakoivan 
oikeudenhoidon yhteydessä. Notaarien on lain mukaan toimittava riippumattomasti ja 
puolueettomasti. Notaarien tehtävät ovat luonteeltaan erityisiä, koska notaarit toimivat 
oikeuden apulaisina. Näin ollen palvelujen tarjoamisvapautta ja ulkomaisten 
ammattihenkilöiden ammattipätevyyden tunnustamista koskevien periaatteiden soveltaminen 
ei ole asianmukaista.

Tarkistus 58
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 'ammattikokemuksella' kyseisen
ammatin tosiasiallista ja laillista
kokoaikaista tai vastaavaa osa-aikaista
harjoittamista jäsenvaltiossa;

f) 'ammattikokemuksella' tämän ammatin 
tosiasiallista ja luvallista harjoittamista 
jäsenvaltiossa; tämä helpottaa kyseessä 
olevassa ammatissa tarvittavien tietojen, 
pätevyyden, valmiuksien ja taitojen 
hankkimista;

Or. en

Perustelu

Kokoaikaisuuden tai osa-aikaisuuden käsitteet sulkevat jotkut työaikavaihtoehdot pois. Näin 
ollen ne ovat rajoittavia. Siksi olisi varmistettava, että "tosiasiallinen ja luvallinen 
harjoittaminen" hyväksytään aina ammatilliseksi kokemukseksi.
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Tarkistus 59
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) 'palkallisella harjoittelulla' valvotun ja 
palkallisen toiminnan harjoittamista 
tarkoituksena saada oikeus harjoittaa 
säänneltyä ammattia kokeen perusteella;

j) 'harjoittelulla' valvotun toiminnan 
harjoittamista tarkoituksena saada oikeus 
harjoittaa säänneltyä ammattia kokeen 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 60
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) 'palkallisella harjoittelulla' valvotun ja 
palkallisen toiminnan harjoittamista 
tarkoituksena saada oikeus harjoittaa 
säänneltyä ammattia kokeen perusteella;

j) 'harjoittelulla' valvotun toiminnan 
harjoittamista tarkoituksena saada oikeus
harjoittaa säänneltyä ammattia kokeen 
perusteella;

Or. de

Perustelu

Joissakin ammateissa on tavallista, että pitää suorittaa palkattomia harjoitteluja. 
Palkattoman harjoittelun suorittavalle henkilöille ei saisi kuitenkaan aiheutua haittaa, joka 
johtuu siitä, ettei harjoittelua tunnusteta.

Tarkistus 61
Marian Harkin



PE492.774v01-00 32/102 AM\907630FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) 'elinikäisellä oppimisella' kaikkea 
sellaista ihmisen koko elinikänsä aikana 
hankkimaa yleissivistävää ja ammatillista 
koulutusta, virallisen koulutusjärjestelmän 
ulkopuolella annettavaa epävirallista 
koulutusta ja arkioppimista, jonka 
tuloksena tiedot, taidot ja pätevyydet 
paranevat.

l) 'elinikäisellä oppimisella' kaikkea 
sellaista ihmisen koko elinikänsä aikana 
hankkimaa yleissivistävää ja ammatillista 
koulutusta, virallisen koulutusjärjestelmän 
ulkopuolella annettavaa epävirallista 
koulutusta ja arkioppimista, jonka 
tuloksena pätevyys (tiedot, taidot, asenne
ja arvot) paranee..

Or. en

Tarkistus 62
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a. 'jatkuvalla ammatillisella 
kehittymisellä' keinoja, joiden avulla 
ammatillisten yhdistysten jäsenet pyrkivät 
ylläpitämään, parantamaan ja lisäämään 
tietojaan ja taitojaan sekä kehittämään 
ammatissaan tarvittavia henkilökohtaisia 
ominaisuuksia.

Or. en

Tarkistus 63
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 
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Direktiivi 2005/36/EY
4 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio tukee jäsenvaltioita sekä 
asianomaisia ammattikuntia 
vapaaehtoisen eurooppalaisen 
ammattikortin käyttöönottamisessa.
Menettelystä olisi suoritettava 
vaikutustenarviointi viiden vuoden 
kuluttua eurooppalaisen ammattikortin 
käyttöönotosta, ja sen perustella pitäisi 
todeta, näyttävätkö lisätoimet jatkossa 
mahdollisilta.

Or. en

Tarkistus 64
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
eurooppalaisia ammattikortteja 
myöntämään valtuutetut toimivaltaiset 
viranomaiset. Viranomaisten on 
varmistettava eurooppalaisia 
ammattikortteja koskevien hakemusten 
tasapuolinen, puolueeton ja oikea-aikainen 
käsittely. Myös 57 b artiklassa tarkoitetut 
tukikeskukset voivat toimia toimivaltaisina 
viranomaisina, jotka myöntävät 
eurooppalaisia ammattikortteja. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat 
kansalaisille, mahdolliset hakijat mukaan 
lukien, eurooppalaisen ammattikortin 
eduista, mikäli sellainen on saatavissa.

5. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
eurooppalaisia ammattikortteja 
myöntämään valtuutetut toimivaltaiset 
viranomaiset. Viranomaisten on 
varmistettava eurooppalaisia 
ammattikortteja koskevien hakemusten 
tasapuolinen, puolueeton ja oikea-aikainen 
käsittely. Myös 57 b artiklassa tarkoitetut 
tukikeskukset voivat toimia toimivaltaisina 
viranomaisina, jotka myöntävät 
eurooppalaisia ammattikortteja. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat 
kansalaisille, mahdolliset hakijat mukaan 
lukien, sekä työmarkkinaosapuolille 
eurooppalaisen ammattikortin eduista, 
mikäli sellainen on saatavissa.
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Or. en

Tarkistus 65
Roberta Angelilli, Marco Scurria

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
4 a artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa kriteerit, 
joiden perusteella nimetään ammatit, 
joihin eurooppalainen ammattikortti 
myönnetään ensisijaisesti.
Alustavasti pidetään ensisijaisina 
seuraavia kriteerejä:
a) ammatti on säännelty vähintään 
viidessä jäsenvaltiossa;
b) ammatti tarjoaa suuria 
mahdollisuuksia liikkuvuuteen Euroopan 
unionissa;
c) ammatin harjoittajien tai sen 
ammattijärjestöjen keskuudessa vallitsee 
suuri kiinnostus.
Mikäli jäsenvaltiot päättävät tehdä 
eurooppalaisen ammattikortin käytöstä 
pakollista, komissio tukee jäsenvaltioita 
tätä koskevassa menettelyssä. Ennen 
menettelyn käynnistämistä voidaan 
suorittaa vaikutustenarviointi.

Or. it

Tarkistus 66
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 a artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään eurooppalaiset ammattikortit 
yksittäisille ammateille, vahvistetaan 
eurooppalaisen ammattikortin muoto, 
eurooppalaisen ammattikortin myöntämistä 
koskevan hakemuksen tueksi tarvittavat 
käännökset ja hakemusten arvioimiseksi 
tarvittavat tiedot ottaen huomioon kunkin 
asiaan liittyvän ammatin erityispiirteet. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään eurooppalaiset ammattikortit 
yksittäisille ammateille, vahvistetaan 
eurooppalaisen ammattikortin muoto, 
eurooppalaisen ammattikortin myöntämistä 
koskevan hakemuksen tueksi tarvittavat 
käännökset ja hakemusten arvioimiseksi
tarvittavat tiedot ottaen huomioon kunkin 
asiaan liittyvän ammatin erityispiirteet. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen. Komissio kuulee 
kansallisia ja eurooppalaisia 
työmarkkinaosapuolia kutakin 
ammattikuntaa koskevan kortin teknisistä 
yksityiskohdista ja toteuttaa 
pilottihankkeita, joissa huomioidaan 
kunkin ammatin erityispiirteet, ennen 
ammattikorttien käyttöönottoa.

Or. en

Perustelu

Koska vaatimukset vaihtelevat suuresti ammattikunnittain, komissio pitäisi velvoittaa 
kuulemaan niin eurooppalaisia kuin kansallisia työmarkkinaosapuolia ammattikorttien 
teknisistä ominaisuuksista ennen korttien käyttöönottoa. Samasta syystä komission pitäisi 
toteuttaa ennen ammattikorttien käyttöönottoa pilottihankkeita, joiden avulla voidaan 
selvittää kortin käyttöönotosta koituvia seurauksia eri aloilla.

Tarkistus 67
Thomas Händel, Paul Murphy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
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määritellään eurooppalaiset ammattikortit 
yksittäisille ammateille, vahvistetaan 
eurooppalaisen ammattikortin muoto, 
eurooppalaisen ammattikortin myöntämistä 
koskevan hakemuksen tueksi tarvittavat 
käännökset ja hakemusten arvioimiseksi 
tarvittavat tiedot ottaen huomioon kunkin 
asiaan liittyvän ammatin erityispiirteet. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

määritellään eurooppalaiset ammattikortit 
yksittäisille ammateille, jos eri aloja 
edustavat Euroopan tason 
työmarkkinaosapuolet ja 
ammattiyhdistykset pyytävät ottamaan 
kyseisen kortin jollakin yksittäisellä 
alalla, vahvistetaan eurooppalaisen 
ammattikortin muoto, eurooppalaisen 
ammattikortin myöntämistä koskevan 
hakemuksen tueksi tarvittavat käännökset 
ja hakemusten arvioimiseksi tarvittavat 
tiedot ottaen huomioon kunkin asiaan 
liittyvän ammatin erityispiirteet. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen. Komissio kuulee 
toimivaltaisia viranomaisia sekä 
asianomaisia ammattialoja edustavia 
eurooppalaisia ja kansallisia 
työmarkkinaosapuolia ja 
ammattiyhdistyksiä yksittäisille aloille 
tarkoitettujen ammattikorttien teknisistä 
yksityiskohdista.

Or. en

Tarkistus 68
Thomas Händel, Paul Murphy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 a artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseen liittyvistä hallinnollisista 
menettelyistä mahdollisesti veloitettavien 
maksujen on oltava kohtuullisia, 
suhteellisia ja oikeassa suhteessa 
kotijäsenvaltiolle ja vastaanottavalle 
jäsenvaltiolle aiheutuviin kustannuksiin, 
eivätkä ne saa toimia pidäkkeenä 
eurooppalaisen ammattikortin 
hakemiselle. Siirretään komissiolle valta 

7. Eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseen liittyvästä hallinnollisesta 
menettelystä ei saa koitua 
lisäkustannuksia yksittäisille 
ammattihenkilöille.
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antaa delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti maksujen laskentaa ja 
jakautumista koskevien perusteiden 
määrittelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 69
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 a artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseen liittyvistä hallinnollisista 
menettelyistä mahdollisesti veloitettavien 
maksujen on oltava kohtuullisia, 
suhteellisia ja oikeassa suhteessa 
kotijäsenvaltiolle ja vastaanottavalle 
jäsenvaltiolle aiheutuviin kustannuksiin, 
eivätkä ne saa toimia pidäkkeenä 
eurooppalaisen ammattikortin hakemiselle. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti maksujen laskentaa ja 
jakautumista koskevien perusteiden 
määrittelemiseksi.

7. Eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseen liittyvistä hallinnollisista 
menettelyistä mahdollisesti veloitettavien 
maksujen on oltava kohtuullisia, 
suhteellisia ja oikeassa suhteessa 
kotijäsenvaltiolle ja vastaanottavalle 
jäsenvaltiolle aiheutuviin kustannuksiin, 
eivätkä ne saa toimia pidäkkeenä 
eurooppalaisen ammattikortin hakemiselle 
tai aiheuttaa lisäkustannuksia yksittäisille 
ammattihenkilöille. Siirretään komissiolle 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
58 a artiklan mukaisesti maksujen 
laskentaa ja jakautumista koskevien 
perusteiden määrittelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 70
Thomas Händel, Paul Murphy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 b artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kahden viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavien kahden vuoden aikana.

3. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on terveydenhuolto- ja 
sosiaalialaa lukuun ottamatta
tarkastettava hakemus ja luotava ja 
vahvistettava eurooppalainen ammattikortti 
kahden viikon kuluessa puutteettoman 
hakemuksen vastaanottamisesta.
Vastaanottavan jäsenvaltion 
viranomaisen on tarkastettava etukäteen, 
että asianomaisen ammattihenkilön 
tilapäistä palveluntarjontaa koskeva 
hakemus on puutteeton ja että kyseisen 
henkilön pätevyys vastaa kansallisia 
vaatimuksia, jotka vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa on täytettävä voidakseen 
tarjota kyseistä palvelua. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava komissiolle luettelo 
ammateista, joiden osalta työskentely 
väliaikaisesti liikkuvan henkilön kortilla 
edellyttää ennakkoilmoitusjärjestelmän 
mukaista hakemuksen 
etukäteistarkastusta. Vastaanottava 
jäsenvaltio ei saa edellyttää muuta 
ilmoitusta 7 artiklan nojalla seuraavien 
kahden vuoden aikana, paitsi jos 
pakottavat syyt tätä vaativat.

Or. en

Tarkistus 71
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 b artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään eurooppalaiseen 
ammattikorttiin ja IMI-tiedostoon 

4. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään eurooppalaiseen 
ammattikorttiin ja IMI-tiedostoon 
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sisältyvien tietojen tekniset eritelmät ja 
tietojen eheyden, luottamuksellisuuden ja 
oikeellisuuden varmistamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet, eurooppalaisen ammattikortin 
saatavuuden haltijalleen mahdollistavat 
edellytykset ja menettelyt, kortin 
lataaminen tietovälineelle tai tiedoston 
päivitysten lähettäminen mukaan luettuina. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

sisältyvien tietojen tekniset eritelmät ja 
tietojen eheyden, luottamuksellisuuden ja 
oikeellisuuden varmistamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet, eurooppalaisen ammattikortin 
saatavuuden haltijalleen mahdollistavat 
edellytykset ja menettelyt, kortin 
lataaminen tietovälineelle tai tiedoston 
päivitysten lähettäminen mukaan luettuina. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 58 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 72
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4c artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kahden viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavien kahden vuoden aikana.

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti neljän viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavien kahden vuoden aikana.

Or. de

Tarkistus 73
Marian Harkin
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 c artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kahden viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavien kahden vuoden aikana.

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kahden viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavien kahden vuoden aikana, 
paitsi jos pakottavat syyt tätä vaativat.

Or. en

Tarkistus 74
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion päätökseen tai 
päätöksen antamatta jättämiseen 
1 kohdassa tarkoitetussa kahden viikon 
määräajassa voidaan hakea muutosta 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2. Kotijäsenvaltion päätökseen tai 
päätöksen antamatta jättämiseen 
1 kohdassa tarkoitetussa neljän viikon 
määräajassa voidaan hakea muutosta 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. de
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Tarkistus 75
Thomas Händel, Paul Murphy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 d artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanotettuaan puutteettoman 
hakemuksen eurooppalaista ammattikorttia 
varten kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkistettava ja 
vahvistettava hakemuksen tueksi 
toimitettujen asiakirjojen aitous ja 
voimassaolo, luotava eurooppalainen 
ammattikortti, toimitettava se 
vahvistettavaksi vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja ilmoitettava kyseiselle viranomaiselle 
vastaavasta IMI-tiedostosta. 
Kotijäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle 
menettelyn tilasta.

1. Vastaanotettuaan puutteettoman 
hakemuksen eurooppalaista ammattikorttia 
varten kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on terveydenhuolto- ja 
sosiaalialan ammatteja lukuun ottamatta 
tarkistettava ja vahvistettava hakemuksen 
tueksi toimitettujen asiakirjojen aitous ja 
voimassaolo, luotava eurooppalainen 
ammattikortti, toimitettava se 
vahvistettavaksi vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja ilmoitettava kyseiselle viranomaiselle 
vastaavasta IMI-tiedostosta. 
Kotijäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle 
menettelyn tilasta.

Or. en

Tarkistus 76
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4d artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanotettuaan puutteettoman 
hakemuksen eurooppalaista ammattikorttia 
varten kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on kahden viikon kuluessa
tarkistettava ja vahvistettava hakemuksen 
tueksi toimitettujen asiakirjojen aitous ja 
voimassaolo, luotava eurooppalainen 
ammattikortti, toimitettava se 

1. Vastaanotettuaan puutteettoman 
hakemuksen eurooppalaista ammattikorttia 
varten kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on neljän viikon kuluessa 
tarkistettava ja vahvistettava hakemuksen 
tueksi toimitettujen asiakirjojen aitous ja 
voimassaolo, luotava eurooppalainen 
ammattikortti, toimitettava se 
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vahvistettavaksi vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja ilmoitettava kyseiselle viranomaiselle 
vastaavasta IMI-tiedostosta. 
Kotijäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle 
menettelyn tilasta.

vahvistettavaksi vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja ilmoitettava kyseiselle viranomaiselle 
vastaavasta IMI-tiedostosta. 
Kotijäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle 
menettelyn tilasta.

Or. de

Tarkistus 77
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 d artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vastaanottavan jäsenvaltion on 16, 21 ja 
49 a artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
päätettävä 1 kohdassa tarkoitetun 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta kuukauden kuluessa 
kotijäsenvaltion lähettämän eurooppalaisen 
ammattikortin vastaanottamisesta. Jos 
jäsenvaltiolla on perusteltuja epäilyksiä, se 
voi pyytää kotijäsenvaltiolta lisätietoja. 
Pyyntö ei keskeytä kuukauden määräajan 
kulumista.

2. Vastaanottavan jäsenvaltion on 16, 21 ja 
49 a artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
päätettävä 1 kohdassa tarkoitetun 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta kuukauden kuluessa 
kotijäsenvaltion lähettämän eurooppalaisen 
ammattikortin vastaanottamisesta. Jos 
jäsenvaltiolla on perusteltuja epäilyksiä, se 
voi pyytää kotijäsenvaltiolta lisätietoja. 
Pyyntö keskeyttää kuukauden määräajan 
kulumisen.

Or. en

Tarkistus 78
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 d artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee Poistetaan.
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päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
määräajoissa tai jollei se pyydä lisätietoja 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen 
ammattikortin ja tunnustaneen näin 
ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa 
kyseistä säänneltyä ammattia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 79
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 e artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan 
jäsenvaltio toimivaltaisten viranomaisten 
on päivitettävä vastaavaan IMI-tiedostoon 
viipymättä tiedot kurinpidollisista toimista, 
rikosoikeudellisista seuraamuksista tai 
muista vakavista erityisistä olosuhteista, 
jotka ovat omiaan aiheuttamaan seurauksia 
eurooppalaisen ammattikortin haltijan 
tämän direktiivin nojalla harjoittamaan 
toimintaan. Päivityksiin sisältyvät 
sellaisten tietojen poistaminen, jotka eivät 
ole enää välttämättömiä. Asianosaisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava kaikista päivityksistä 
eurooppalaisen ammattikortin haltijalle ja 
vastaavaan IMI-tiedostoon liittyville 
toimivaltaisille viranomaisille.

1. Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan 
jäsenvaltio toimivaltaisten viranomaisten 
on päivitettävä vastaavaan IMI-tiedostoon 
viipymättä tiedot kurinpidollisista toimista, 
rikosoikeudellisista seuraamuksista tai 
muista vakavista erityisistä olosuhteista, 
jotka ovat omiaan aiheuttamaan seurauksia 
eurooppalaisen ammattikortin haltijan 
tämän direktiivin nojalla harjoittamaan 
toimintaan. Päivityksiin sisältyvät 
sellaisten tietojen poistaminen, jotka eivät 
ole enää välttämättömiä. Päivitysten on 
perustuttava tuomioistuimen tai 
toimivaltaisen viranomaisen aiemmin 
tekemään päätökseen, jolla 
ammattihenkilöä on kielletty 
harjoittamasta ammattiaan. Asianosaisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava kaikista päivityksistä 
eurooppalaisen ammattikortin haltijalle ja 
vastaavaan IMI-tiedostoon liittyville 
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toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 80
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 e artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Eurooppalaiseen ammattikorttiin 
sisällytettävät tiedot on rajoitettava 
tietoihin, jotka ovat tarpeen varmistamaan 
sen haltijan oikeus harjoittaa ammattia, jota 
varten kortti on myönnetty; tällaisia tietoja 
ovat erityisesti henkilön etu- ja sukunimi, 
syntymäaika ja -paikka, ammatti, 
sovellettava järjestelmä, asiaan liittyvät 
toimivaltaiset viranomaiset, kortin numero, 
turvaominaisuudet ja viittaus voimassa 
olevaan henkilötodistukseen.

4. Eurooppalaiseen ammattikorttiin 
sisällytettävät tiedot on rajoitettava 
tietoihin, jotka ovat tarpeen varmistamaan 
sen haltijan oikeus harjoittaa ammattia, jota 
varten kortti on myönnetty; tällaisia tietoja 
ovat erityisesti henkilön etu- ja sukunimi, 
syntymäaika ja -paikka, ammatti, 
sovellettava järjestelmä, asiaan liittyvät 
toimivaltaiset viranomaiset, kortin numero, 
turvaominaisuudet, koulutus, 
ammattikokemus, kansanterveydellisesti 
merkittävä koulutus ja viittaus voimassa 
olevaan henkilötodistukseen.

Or. en

Perustelu

Jotta työnantaja voi arvioida, täyttääkö palveluntarjoaja tietylle tehtävälle asetetut 
pätevyysvaatimukset, ammattikortista pitäisi käydä ilmi tiedot palveluntarjoajan 
koulutuksesta ja tämän suorittamista kursseista sekä palveluntarjoajan ammattikokemus.

Tarkistus 81
Jean-Luc Bennahmias

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
14 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Eurooppalaiseen ammattikorttiin 
sisällytettävät tiedot on rajoitettava 
tietoihin, jotka ovat tarpeen varmistamaan 
sen haltijan oikeus harjoittaa ammattia, jota 
varten kortti on myönnetty; tällaisia tietoja 
ovat erityisesti henkilön etu- ja sukunimi, 
syntymäaika ja -paikka, ammatti, 
sovellettava järjestelmä, asiaan liittyvät 
toimivaltaiset viranomaiset, kortin numero, 
turvaominaisuudet ja viittaus voimassa 
olevaan henkilötodistukseen.

4. Eurooppalaiseen ammattikorttiin 
sisällytettävät tiedot on rajoitettava 
tietoihin, jotka ovat tarpeen varmistamaan 
sen haltijan oikeus harjoittaa ammattia, jota 
varten kortti on myönnetty; tällaisia tietoja 
ovat erityisesti henkilön etu- ja sukunimi, 
syntymäaika ja -paikka, ammatillinen 
koulutus, ammatti sekä maininta siitä, 
onko kyseinen ammatti säännelty 
henkilön kotijäsenvaltiossa, sovellettava 
järjestelmä, asiaan liittyvät toimivaltaiset 
viranomaiset, kortin numero, 
turvaominaisuudet ja viittaus voimassa 
olevaan henkilötodistukseen.

Or. fr

Tarkistus 82
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 e artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission on annettava 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään IMI-tiedoston 
tarkasteluedellytykset, tekniset välineet ja 
menettelyt ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua tarkistamista varten. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Komission on annettava 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään IMI-tiedoston 
tarkasteluedellytykset, tekniset välineet ja 
menettelyt ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua tarkistamista varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 
artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 83
Ole Christensen
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY 
4 f artikla – 1 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
myönnettävä osittainen pätevyys harjoittaa 
ammattia alueellaan, mikäli seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

1. Kuultuaan hakijan edustaman 
ammattialan kansallisia 
työmarkkinaosapuolia vastaanottavan
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
on myönnettävä osittainen pätevyys 
harjoittaa ammattia alueellaan, mikäli 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten pitäisi huomioida kansallisten 
työmarkkinaosapuolten näkemykset ennen kuin myöntävät osittaisen pätevyyden 
palveluntarjoajalle, joka toimii asianomaisten työmarkkinaosapuolten edustamalla 
ammattialalla.

Tarkistus 84
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 f artikla – 1 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
myönnettävä osittainen pätevyys harjoittaa 
ammattia alueellaan, mikäli seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
myönnettävä osittainen pätevyys harjoittaa 
ammattia alueellaan kuultuaan sen 
ammattialan eri sektoreiden keskeisiä 
kansallisia työmarkkinaosapuolia ja 
ammattiyhdistyksiä, jolla hakija toimii, 
mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en
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Tarkistus 85
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 f artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ammatillinen toiminta voidaan 
puolueettomasti erottaa muusta 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa kyseisen 
säännellyn ammatin piiriin kuuluvasta 
toiminnasta.

b) ammatillinen toiminta voidaan 
puolueettomasti erottaa muusta 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa kyseisen 
säännellyn ammatin piiriin kuuluvasta 
toiminnasta. Arvioidessaan yleisesti, 
voidaanko kyseinen toiminta erottaa 
muusta toiminnasta, vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on tarkasteltava muun muassa sitä, 
harjoitetaanko kyseistä toimintaa 
itsenäisenä toimintana kotijäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Komission muotoilu menee tässä artiklassa pidemmälle kuin Euroopan unionin 
tuomioistuimen muotoilu 19. tammikuuta 2006 annetussa tuomiossa asiassa C-330/03 
(Colegio). Komissio on sitä mieltä, että jäsenvaltion on erotettava toiminta, jos sitä voidaan 
harjoittaa itsenäisenä toimintana kotijäsenvaltiossa. Euroopan unionin tuomioistuin ei 
puolestaan ole yhtä ehdoton ja katsoo, että kyseisen kriteerin pitäisi olla keskeisessä 
asemassa osittaisesta pätevyydestä päätettäessä.

Tarkistus 86
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 f artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminta on katsottava b alakohdassa Poistetaan.
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tarkoitetulla tavalla eroteltavaksi, jos sitä 
harjoitetaan kotijäsenvaltiossa itsenäisenä 
toimintana.

Or. en

Perustelu

Kohta on poistettava 4 f artiklan 1 kohtaan tehdyistä muutoksista johtuen.

Tarkistus 87
Jean-Luc Bennahmias

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 f artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminta on katsottava b alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla eroteltavaksi, jos sitä 
harjoitetaan kotijäsenvaltiossa itsenäisenä 
toimintana.

Toiminta on katsottava b alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla eroteltavaksi, jos sitä 
harjoitetaan joko kotijäsenvaltiossa tai 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
itsenäisenä toimintana.

Or. fr

Tarkistus 88
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 f artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleistä etua 
koskevalla pakottavalla syyllä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.
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tarpeen.

Or. en

Perustelu

Komission muotoilu menee tässä artiklassa pidemmälle kuin Euroopan unionin 
tuomioistuimen muotoilu 19. tammikuuta 2006 annetussa tuomiossa asiassa C-330/03 
(Colegio). Tuomioistuin ei nimennyt tuomiossaan mitään yksittäistä alaa ja oletti, ettei 
kansallinen säännös ylittäisi sitä, mikä on tarpeen.

Tarkistus 89
Thomas Händel, Paul Murphy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 f artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

2. Osittaisen pätevyyden käsitettä ei 
sovelleta sellaisten alojen ammatteihin, 
jotka kuuluvat automaattisen 
tunnustamisen järjestelmään, eikä 
terveydenhuoltoalan ammatteihin yleensä.
Osittainen pätevyys voidaan evätä, mikäli 
epäämistä perustellaan yleiseen etuun 
liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

Or. en

Tarkistus 90
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 f artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

2. Osittaista pätevyyttä ei myönnetä 
terveydenhuollon tai muiden 
kansanterveyteen liittyvien alojen 
ammattihenkilöille.

Or. en

Tarkistus 91
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 f artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
potilasturvallisuuden varmistamisella, 
kuluttajansuojalla tai kansanterveydellä, 
epäämisellä varmistettaisiin tavoitellun 
tavoitteen toteutuminen eikä se ylittäisi 
sitä, mikä on tarpeen.

Or. fr

Tarkistus 92
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 f artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Vastaanottavaan jäsenvaltioon 
sijoittautumista koskevat hakemukset on 
tutkittava III osaston I ja IV lukujen 
mukaisesti vastaanottavaan jäsenvaltioon 
sijoittautumisen yhteydessä.

3. Jos on kyse sijoittautumisesta 
vastaanottavaan jäsenvaltioon, kyseisen 
jäsenvaltion on tutkittava sijoittautumista 
koskevat hakemukset III osaston I ja 
IV lukujen mukaisesti tiiviissä yhteistyössä 
asianomaista ammattialaa edustavien 
kansallisten työmarkkinaosapuolten 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten pitäisi huomioida kansallisten 
työmarkkinaosapuolten näkemykset ennen kuin myöntävät osittaisen pätevyyden 
palveluntarjoajalle, joka toimii kyseisten työmarkkinaosapuolten edustamalla ammattialalla.

Tarkistus 93
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 f artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vastaanottavaan jäsenvaltioon 
sijoittautumista koskevat hakemukset on 
tutkittava III osaston I ja IV lukujen 
mukaisesti vastaanottavaan jäsenvaltioon 
sijoittautumisen yhteydessä.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tutkittava vastaanottavaan jäsenvaltioon 
sijoittautumista koskevat hakemukset 
III osaston I ja IV lukujen mukaisesti 
yhteistyössä keskeisten 
työmarkkinaosapuolten ja asianomaista 
ammattialaa edustavien 
ammattiyhdistysten kanssa
vastaanottavaan jäsenvaltioon 
sijoittautumisen yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 94
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) palvelun tarjoajan muuttaessa, jos 
palvelun tarjoaja on harjoittanut 
asianomaista ammattia yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa vähintään 
kahden vuoden ajan viimeisten kymmenen 
vuoden aikana ennen palvelujen 
tarjoamista, mikäli ammatti ei ole 
säännelty sijoittautumisjäsenvaltiossa.

b) palvelun tarjoajan muuttaessa, jos 
palvelun tarjoaja on harjoittanut 
asianomaista ammattia yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa vähintään 
kahden vuoden ajan viimeisten kymmenen 
vuoden aikana ennen palvelujen 
tarjoamista, mikäli ammatti ei ole 
säännelty sijoittautumisjäsenvaltiossa. Tätä 
palvelujen vapaata tarjoamista ei sovelleta 
rakennusalan palvelujen suorittamiseen.

Or. de

Perustelu

Vaarana on, että rakennusalan alihankkijat voivat toimia rajojen yli ilman todistetta 
vähimmäispätevyydestä. Tämä on ehkäistävä, jotta rakennusalan työpaikkoja voidaan 
suojella polkumyyntitarjouksilta.

Tarkistus 95
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) palvelun tarjoajan muuttaessa, jos 
palvelun tarjoaja on harjoittanut 
asianomaista ammattia yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa vähintään 
kahden vuoden ajan viimeisten kymmenen 
vuoden aikana ennen palvelujen 
tarjoamista, mikäli ammatti ei ole 

b) palvelun tarjoajan muuttaessa, jos 
palvelun tarjoaja on harjoittanut 
asianomaista ammattia yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa vähintään 
kahden vuoden ajan viimeisten kymmenen 
vuoden aikana ennen palvelujen 
tarjoamista, mikäli ammatti ei ole 
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säännelty sijoittautumisjäsenvaltiossa. säännelty sijoittautumisjäsenvaltiossa. 
Kahden vuoden ammattikokemusta 
koskevaa ehtoa ei sovelleta, mikäli 
ammatti tai ammattiin johtava koulutus 
ovat säänneltyjä.

Or. fr

Tarkistus 96
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitetuissa tilanteissa kahden vuoden 
harjoittamista koskevaa edellytystä ei 
sovelleta seuraavissa tapauksissa:

Poistetaan.

a) ammatti tai ammattiin johtava 
yleissivistävä ja ammatillinen koulutus 
ovat säänneltyjä;
b) palveluntarjoaja seuraa palvelun 
vastaanottajaa, edellyttäen että palvelun 
vastaanottajan tavanomainen 
asuinpaikka on palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltiossa eikä ammattia 
mainita 7 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa luettelossa.

Or. fr

Tarkistus 97
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla –1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta – b alakohta



PE492.774v01-00 54/102 AM\907630FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

b) palveluntarjoaja seuraa palvelun 
vastaanottajaa, edellyttäen että palvelun 
vastaanottajan tavanomainen 
asuinpaikka on palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltiossa eikä ammattia 
mainita 7 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa luettelossa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus mahdollistaa sen, että sellainen palveluntarjoaja, jolla on alle kaksi 
vuotta ammattikokemusta, voi tarjota palveluja samaa kansallisuutta oleville henkilöille. 
Tämä saattaisi johtaa siihen, että ulkomaiset palveluntarjoajat voivat vuokrata työntekijöitä 
palveluntarjoajan alkuperämaasta lievemmillä ehdoilla kuin ehdot, joita sovellettaisiin 
vastaanottavan jäsenvaltion työntekijöihin.

Tarkistus 98
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"4. Notaarien ollessa kyseessä viralliset 
asiakirjat ja muut todennustoimet, jotka 
edellyttävät vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa, on rajattava palvelujen 
tarjoamisen ulkopuolelle.".

Or. de

Tarkistus 99
Elisabeth Morin-Chartier
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"4. Notaarien ollessa kyseessä viralliset 
asiakirjat ja muut todennustoimet, jotka 
edellyttävät vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa, on rajattava palvelujen 
tarjoamisen ulkopuolelle.".

Or. fr

Perustelu

Julkiset viranomaiset nimittävät notaarit kansalliselle alueelleen varmistaakseen 
yksityishenkilöiden tekemien sopimusten laillisuuden ja oikeusvarmuuden ennakoivan 
oikeudenhoidon yhteydessä. Notaarien on lain mukaan toimittava riippumattomasti ja 
puolueettomasti. Notaarien tehtävät ovat luonteeltaan erityisiä, koska notaarit toimivat 
oikeuden apulaisina. Näin ollen palvelujen tarjoamisvapautta ja ulkomaisten 
ammattihenkilöiden ammattipätevyyden tunnustamista koskevien periaatteiden soveltaminen 
ei ole asianmukaista.

Tarkistus 100
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"4. Notaarien ollessa kyseessä viralliset 
asiakirjat ja muut todennustoimet, jotka 
edellyttävät vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa, on rajattava palvelujen 
tarjoamisen ulkopuolelle.".

Or. fr



PE492.774v01-00 56/102 AM\907630FI.doc

FI

Tarkistus 101
Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"4. A notaarien ollessa kyseessä viralliset 
asiakirjat ja muut todennustoimet, jotka 
edellyttävät vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa, on rajattava palvelujen 
tarjoamisen ulkopuolelle."

Or. hu

Tarkistus 102
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"4. Notaarien ollessa kyseessä viralliset 
asiakirjat ja muut todennustoimet, jotka 
edellyttävät vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa, on rajattava palvelujen 
tarjoamisen ulkopuolelle.".

Or. fr

Tarkistus 103
Danuta Jazłowiecka
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla –1 kohta – 6 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 4 kohta seuraavasti:
"4. Notaarien ollessa kyseessä viralliset 
asiakirjat ja muut todennustoimet, jotka 
edellyttävät vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa, on rajattava palvelujen 
tarjoamisen ulkopuolelle."

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos tietyt palvelut, kuten virallisten asiakirjojen myöntäminen ja muut vastaanottavan 
jäsenvaltion vahvistusleimaa edellyttävät todennustoimet, rajataan ulkopuolelle, notaarit 
jakautuvat kahteen ryhmään, joilla on eri toimivaltuudet. Tämä voisi vääristää 
kuluttajansuojaa ja edellyttäisi asianmukaisen tiedon välittämistä kuluttajille.

Tarkistus 104
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) turvallisuusalan ja terveydenhuoltoalan
ammattien ollessa kyseessä todistus siitä, 
ettei henkilöltä ole väliaikaisesti eikä 
lopullisesti evätty lupaa ammatin 
harjoittamiseen eikä hänen ole 
tuomioistuimen päätöksellä todettu 
syyllistyneen rikokseen, jos jäsenvaltio 
vaatii tällaista todistusta omilta 
kansalaisiltaan;

e) kaikkien ammattien osalta todistus siitä, 
ettei henkilöltä ole väliaikaisesti eikä 
lopullisesti evätty lupaa ammatin 
harjoittamiseen eikä hänen ole 
tuomioistuimen päätöksellä todettu 
syyllistyneen rikokseen, jos jäsenvaltio tätä 
vaatii;

Or. it
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Tarkistus 105
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla –1 kohta – 7 alakohta – a alakohta–i alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) turvallisuusalan ja terveydenhuoltoalan 
ammattien ollessa kyseessä todistus siitä, 
ettei henkilöltä ole väliaikaisesti eikä 
lopullisesti evätty lupaa ammatin 
harjoittamiseen eikä hänen ole 
tuomioistuimen päätöksellä todettu 
syyllistyneen rikokseen, jos jäsenvaltio 
vaatii tällaista todistusta omilta 
kansalaisiltaan;

e) turvallisuusalan, koulutusalan ja 
terveydenhuoltoalan ammattien ollessa 
kyseessä todistus siitä, ettei henkilöltä ole 
väliaikaisesti eikä lopullisesti evätty lupaa 
ammatin harjoittamiseen eikä hänen ole 
tuomioistuimen päätöksellä todettu 
syyllistyneen rikokseen, jos jäsenvaltio 
vaatii tällaista todistusta omilta 
kansalaisiltaan;

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa siltä, että vaatimus, jonka mukaan ammattihenkilö ei voi harjoittaa ammattiaan, jos 
hänen oikeutensa on tilapäisesti keskeytetty tai hänet on tuomittu rikoksesta, olisi ulotettava 
myös koulutusalalle. Tällä tavoin taattaisiin riittävä suojelu lapsille ja nuorille.

Tarkistus 106
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jäljempänä 21 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen muodollista pätevyyttä 
osoittavien asiakirjojen ja 23, 26, 27, 30, 
33, 33 a, 37, 39 ja 43 artiklassa 
tarkoitettujen saavutettua oikeutta 
osoittavien todistusten ollessa kyseessä 
todistus vastaanottavan jäsenvaltion kielen 
osaamisesta.

f) jäljempänä 21 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen muodollista pätevyyttä 
osoittavien asiakirjojen ja 23, 26, 27, 30, 
33, 33 a, 37, 39 ja 43 artiklassa 
tarkoitettujen saavutettua oikeutta 
osoittavien todistusten ollessa kyseessä 
todistus vastaanottavan jäsenvaltion kielen 
riittävästä osaamisesta.
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Or. fr

Tarkistus 107
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) lisätään f a alakohta seuraavasti:
"f a) kaikilta ammattihenkilöiltä todistus 
vastaanottavan jäsenvaltion kielen 
osaamisesta.";

Or. it

Tarkistus 108
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla –1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa 
sellaisten säänneltyjen ammattien 
tapauksessa, joilla on kansanterveyteen tai 
yleiseen turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia ja joihin ei sovelleta 
III osaston II tai III luvun mukaista 
automaattista tunnustamista, 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi tarkistaa palvelun 
tarjoajan ammattipätevyyden ennen kuin 
palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa. 
Tällaisia etukäteistarkastuksia voidaan 
tehdä ainoastaan tapauksissa, joissa 
tarkastusten tarkoituksena on välttää 
palvelun tarjoajan ammatillisen 

Kun palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa 
sellaisten säänneltyjen ammattien 
tapauksessa, joihin liittyy yleistä etua 
koskevia pakottavia syitä ja joihin ei 
sovelleta III osaston III luvun mukaista 
automaattista tunnustamista, 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi tarkistaa palvelun 
tarjoajan ammattipätevyyden ennen kuin 
palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa. 
Tällaisia etukäteistarkastuksia voidaan 
tehdä ainoastaan tapauksissa, joissa 
tarkastusten tarkoituksena on välttää 
palvelun tarjoajan ammatillisen 
epäpätevyyden vuoksi palvelun 
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epäpätevyyden vuoksi palvelun 
vastaanottajan terveydelle tai 
turvallisuudelle aiheutuva vakava haitta ja 
joissa ei ylitetä sitä, mikä on tätä 
tarkoitusta varten tarpeellista.

vastaanottajan, palvelun tarjoajan tai 
yleisesti kansalaisten terveydelle tai 
turvallisuudelle aiheutuva vakava haitta ja 
joissa ei ylitetä sitä, mikä on tätä 
tarkoitusta varten tarpeellista.

Or. en

Perustelu

III osaston II luvussa tarkoitettujen ammattien rajaaminen ulkopuolelle vaikuttaisi kielteisesti 
kansanterveyteen ja kansalaisten turvallisuuteen, sillä sen seurauksena itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja johtajat, joiden pätevyyttä ei ole tarkastettu, voisivat tarjota palveluja 
jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Koska joissain jäsenvaltioissa rakennusalan ulkomaiset 
työntekijät työskentelevät usein itsenäisinä ammatinharjoittajina, itsenäisten 
ammatinharjoittajien vapauttaminen ennakkotarkastuksesta aiheuttaisi kyseisellä alalla 
vakavia seurauksia työterveyden ja -turvallisuuden näkökulmasta.

Tarkistus 109
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla –1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa 
sellaisten säänneltyjen ammattien 
tapauksessa, joilla on kansanterveyteen tai 
yleiseen turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia ja joihin ei sovelleta III osaston 
II tai III luvun mukaista automaattista 
tunnustamista, vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi tarkistaa 
palvelun tarjoajan ammattipätevyyden 
ennen kuin palvelua tarjotaan ensimmäistä 
kertaa. Tällaisia etukäteistarkastuksia 
voidaan tehdä ainoastaan tapauksissa, 
joissa tarkastusten tarkoituksena on välttää 
palvelun tarjoajan ammatillisen 
epäpätevyyden vuoksi palvelun 
vastaanottajan terveydelle tai 
turvallisuudelle aiheutuva vakava haitta ja 
joissa ei ylitetä sitä, mikä on tätä 

Kun palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa 
sellaisten säänneltyjen ammattien 
tapauksessa, joilla on kansanterveyteen tai 
yleiseen turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia ja joihin ei sovelleta III osaston 
II tai III luvun mukaista automaattista 
tunnustamista, vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi tarkistaa 
palvelun tarjoajan ammattipätevyyden 
ennen kuin palvelua tarjotaan ensimmäistä 
kertaa. Tällaisia etukäteistarkastuksia 
voidaan tehdä ainoastaan tapauksissa, 
joissa tarkastusten tarkoituksena on välttää 
palvelun tarjoajan ammatillisen 
epäpätevyyden vuoksi palvelun 
vastaanottajan terveydelle tai 
turvallisuudelle aiheutuva haitta ja joissa ei 
ylitetä sitä, mikä on tätä tarkoitusta varten 
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tarkoitusta varten tarpeellista. tarpeellista.

Or. en

Tarkistus 110
Jean-Luc Bennahmias

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa 
sellaisten säänneltyjen ammattien 
tapauksessa, joilla on kansanterveyteen tai 
yleiseen turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia ja joihin ei sovelleta III osaston 
II tai III luvun mukaista automaattista 
tunnustamista, vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi tarkistaa 
palvelun tarjoajan ammattipätevyyden 
ennen kuin palvelua tarjotaan ensimmäistä 
kertaa. Tällaisia etukäteistarkastuksia 
voidaan tehdä ainoastaan tapauksissa, 
joissa tarkastusten tarkoituksena on välttää 
palvelun tarjoajan ammatillisen 
epäpätevyyden vuoksi palvelun 
vastaanottajan terveydelle tai 
turvallisuudelle aiheutuva vakava haitta ja
joissa ei ylitetä sitä, mikä on tätä 
tarkoitusta varten tarpeellista.

Kun palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa 
sellaisten säänneltyjen ammattien 
tapauksessa, joilla on kansanterveyteen tai 
yleiseen turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia ja joihin ei sovelleta III osaston 
II tai III luvun mukaista automaattista 
tunnustamista, vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi tarkistaa 
palvelun tarjoajan ammattipätevyyden 
ennen kuin palvelua tarjotaan ensimmäistä 
kertaa. Tällaisten etukäteistarkastusten 
tarkoituksena on oltava pyrkimys välttää 
palvelun tarjoajan ammatillisen 
epäpätevyyden vuoksi palvelun 
vastaanottajan terveydelle tai 
turvallisuudelle aiheutuva vakava haitta ja
niissä ei ylitetä sitä, mikä on tätä 
tarkoitusta varten tarpeellista.

Or. fr

Tarkistus 111
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla –1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedoksi luettelo ammateista, joissa 
pätevyyden ennakkotarkastus on tarpeen, 
jotta vältetään vakava haitta palvelun 
vastaanottajan terveydelle tai 
turvallisuudelle jäsenvaltion kansallisten 
lakien ja asetusten mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
erityinen perustelu jokaisesta luetteloon 
sisällytetystä ammatista.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedoksi luettelo ammateista, joissa 
pätevyyden ennakkotarkastus on tarpeen, 
jotta vältetään vakava haitta yleiselle edulle
jäsenvaltion kansallisten lakien ja asetusten 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle erityinen perustelu jokaisesta 
luetteloon sisällytetystä ammatista.

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 4 kappaletta koskevan tarkistuksen 22 perustelu.

Tarkistus 112
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla –1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedoksi luettelo ammateista, joissa 
pätevyyden ennakkotarkastus on tarpeen, 
jotta vältetään vakava haitta palvelun 
vastaanottajan terveydelle tai 
turvallisuudelle jäsenvaltion kansallisten 
lakien ja asetusten mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
erityinen perustelu jokaisesta luetteloon 
sisällytetystä ammatista.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedoksi luettelo ammateista, joissa 
pätevyyden ennakkotarkastus on tarpeen, 
jotta vältetään haitta palvelun
vastaanottajan terveydelle tai 
turvallisuudelle jäsenvaltion kansallisten 
lakien ja asetusten mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
erityinen perustelu jokaisesta luetteloon 
sisällytetystä ammatista.

Or. en
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Tarkistus 113
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla –1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
2011/0435 (COD)
7 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava palvelun tarjoajalle enintään 
kuukauden kuluessa ilmoituksen ja siihen 
liitettävien asiakirjojen vastaanottamisesta 
joko päätöksestään olla tarkistamatta 
palvelun tarjoajan ammattipätevyyttä tai 
tällaisen tarkastuksen tulos. Jos tarkastus 
jonkin vaikeuden vuoksi siirtyy, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava palvelun tarjoajalle 
ensimmäisen kuukauden kuluessa 
viivästyksen syy. Vaikeus on ratkaistava 
kuukauden kuluessa kyseisestä 
ilmoituksesta, ja lopullinen päätös on 
tehtävä kahden kuukauden kuluessa 
vaikeuden ratkaisemisesta lukien.

Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava palvelun tarjoajalle enintään 
kuukauden kuluessa ilmoituksen ja siihen 
liitettävien asiakirjojen vastaanottamisesta 
joko päätöksestään olla tarkistamatta 
palvelun tarjoajan ammattipätevyyttä tai 
tällaisen tarkastuksen tulos. Jos tarkastus 
jonkin vaikeuden vuoksi siirtyy, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava palvelun tarjoajalle 
ensimmäisen kuukauden kuluessa 
viivästyksen syy. Vaikeus on ratkaistava 
mahdollisimman pian kyseisestä 
ilmoituksesta, ja lopullinen päätös on 
tehtävä kahden kuukauden kuluessa 
vaikeuden ratkaisemisesta lukien.

Or. en

Tarkistus 114
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan 
jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa kansanterveyden tai yleisen 
turvallisuuden, eikä sitä voida korvata 
palvelun tarjoajan ammattikokemuksen 

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan 
jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa kansanterveyden tai yleisen 
turvallisuuden, vastaanottavan jäsenvaltion 
on annettava palvelun tarjoajalle 
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tai elinikäisen oppimisen avulla, 
vastaanottavan jäsenvaltion on annettava 
palvelun tarjoajalle mahdollisuus osoittaa 
erityisesti kelpoisuuskokeen avulla, että 
hän on hankkinut puuttuvat tiedot tai 
pätevyyden. Palvelun tarjoaminen on joka 
tapauksessa voitava aloittaa kuukauden 
kuluessa siitä, kun kolmannen alakohdan 
mukainen päätös on tehty.

mahdollisuus osoittaa erityisesti 
kelpoisuuskokeen avulla, että hän on 
hankkinut puuttuvat tiedot ja pätevyyden. 
Palvelun tarjoaminen on joka tapauksessa 
voitava aloittaa kuukauden kuluessa siitä, 
kun kolmannen alakohdan mukainen 
päätös on tehty.

Or. de

Perustelu

Arkioppiminen ("learning by doing") ei voi korvata muodollista koulutusta ja jatkokoulutusta 
(esim. vuorottelukoulutus).

Tarkistus 115
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla –1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan 
jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa kansanterveyden tai yleisen 
turvallisuuden, eikä sitä voida korvata 
palvelun tarjoajan ammattikokemuksen tai 
elinikäisen oppimisen avulla, 
vastaanottavan jäsenvaltion on annettava 
palvelun tarjoajalle mahdollisuus osoittaa 
erityisesti kelpoisuuskokeen avulla, että 
hän on hankkinut puuttuvat tiedot tai 
pätevyyden. Palvelun tarjoaminen on joka 
tapauksessa voitava aloittaa kuukauden 
kuluessa siitä, kun kolmannen alakohdan 
mukainen päätös on tehty.

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan 
jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa yleisen edun, eikä sitä voida 
korvata palvelun tarjoajan 
ammattikokemuksen tai elinikäisen 
oppimisen avulla, vastaanottavan 
jäsenvaltion on annettava palvelun 
tarjoajalle mahdollisuus osoittaa erityisesti 
kelpoisuuskokeen avulla, että hän on 
hankkinut puuttuvat tiedot tai pätevyyden. 
Palvelun tarjoaminen on joka tapauksessa 
voitava aloittaa kuukauden kuluessa siitä, 
kun kolmannen alakohdan mukainen 
päätös on tehty.

Or. en
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Perustelu

Katso johdanto-osan 4 kappaletta koskevan tarkistuksen 22 perustelu.

Tarkistus 116
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla –1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
2011/0435(COD)
7 artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli toimivaltainen viranomainen ei ole 
vastannut kolmannen ja neljännen 
alakohdan mukaisissa määräajoissa, 
palvelun tarjoaminen voidaan aloittaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 117
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli toimivaltainen viranomainen ei ole 
vastannut kolmannen ja neljännen 
alakohdan mukaisissa määräajoissa, 
palvelun tarjoaminen voidaan aloittaa.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 118
Ole Christensen
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta epäilyttävissä tapauksissa 
kaikkia sellaisia tietoja, jotka koskevat 
palvelun tarjoajan sijoittautumisen 
laillisuutta ja moitteetonta toimintaa sekä 
sitä, että ammatillisia kurinpito- tai 
rikosoikeudellisia seuraamuksia ei ole 
langetettu. Pätevyyden tarkastuksen 
yhteydessä vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta tietoja palvelun tarjoajan 
koulutusjaksoista siinä määrin kuin tämä 
on tarpeen kansanterveydelle tai yleiselle 
turvallisuudelle todennäköisesti 
haitallisten olennaisten erojen 
arvioimiseksi. Sijoittautumisjäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava nämä tiedot 56 artiklan 
mukaisesti.

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta epäilyttävissä tapauksissa 
kaikkia sellaisia tietoja, jotka koskevat 
palvelun tarjoajan sijoittautumisen 
laillisuutta ja moitteetonta toimintaa sekä 
sitä, että ammatillisia kurinpito- tai 
rikosoikeudellisia seuraamuksia ei ole 
langetettu. Pätevyyden tarkastuksen 
yhteydessä vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta tietoja palvelun tarjoajan 
koulutusjaksoista siinä määrin kuin tämä 
on tarpeen yleisen edun kannalta 
todennäköisesti haitallisten olennaisten 
erojen arvioimiseksi. 
Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava nämä tiedot 
56 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 4 kappaletta koskevan tarkistuksen 5 perustelu.

Tarkistus 119
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Edellä 11 artiklassa tarkoitettuna 
muodollista pätevyyttä osoittavana 
asiakirjana on pidettävä muodollista 
pätevyyttä osoittavaa yksittäistä asiakirjaa 
tai tällaisten asiakirjojen yhdistelmää, 
jonka toimivaltainen viranomainen on 
antanut jäsenvaltiossa, edellyttäen että 
asiakirja on annettu unionissa suoritetusta 
koko- tai osa-aikaisesta muodollisesta tai 
muusta koulutuksesta, jonka kyseinen 
jäsenvaltio tunnustaa vastaavantasoiseksi ja 
että asiakirja antaa jäsenvaltion alueella 
samat oikeudet ryhtyä harjoittamaan tai 
harjoittaa ammattia tai valmistaa tämän 
ammatin harjoittamiseen.

Edellä 11 artiklassa tarkoitettuna 
muodollista pätevyyttä osoittavana 
asiakirjana on pidettävä muodollista 
pätevyyttä osoittavaa yksittäistä asiakirjaa 
tai tällaisten asiakirjojen yhdistelmää, 
jonka toimivaltainen viranomainen on 
antanut jäsenvaltiossa, edellyttäen että 
asiakirja on annettu unionissa suoritetusta 
koko- tai osa-aikaisesta muodollisesta 
koulutuksesta, jonka kyseinen jäsenvaltio 
tunnustaa vastaavantasoiseksi ja että 
asiakirja antaa jäsenvaltion alueella samat 
oikeudet ryhtyä harjoittamaan tai harjoittaa 
ammattia tai valmistaa tämän ammatin 
harjoittamiseen.

Or. de

Perustelu

Muuta kuin muodollista koulutusta ("learning by doing") ei voida rinnastaa muodolliseen 
koulutukseen, jossa suorituksia tarkkaillaan. Muutoin muodollisen koulutuksen arvo laskisi ja 
suoritusten laatu laskisi merkittävästi.

Tarkistus 120
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a) Lisätään 13 a artikla seuraavasti:
"13 a artikla
Jos jäsenvaltiot vaativat omilta 
ammattihenkilöiltään jatkuvaa 
ammatillista kehittymistä ja sen 
osoittamista, niillä on oikeus laajentaa 
vaatimus koskemaan myös kaikkia 
sellaisia muiden jäsenvaltioiden ammatti-
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henkilöitä, jotka aikovat harjoittaa 
toimintaa niiden alueella."

Or. en

Tarkistus 121
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan 
säännöksistä poiketen vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi kieltää ammatinharjoittamisen 
aloittamisen ja ammatin harjoittamisen 
pätevyystodistuksen haltijoilta, jos 
ammatin harjoittamiseen sen alueella 
edellytettävä kansallinen pätevyys on 
luokiteltu 11 artiklan d tai e kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

13 artiklan 4 kohta estää itsenäisen käsityöammatin harjoittajien rajatylittävän toiminnan. He 
kuuluvat 11 c artiklassa tarkoitettuun luokkaan.

Tarkistus 122
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanottava jäsenvaltio voi 13 artiklan 1. Vastaanottava jäsenvaltio voi 13 artiklan 
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estämättä edellyttää hakijan suorittavan 
enintään kolme vuotta kestävän 
sopeutusajan tai kelpoisuuskokeen, jos 
hänen saamansa koulutuksen sisältö on 
ammatillista toimintaa koskevilta osiltaan 
olennaisesti erilainen kuin koulutuksen 
sisältö vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

estämättä edellyttää hakijan suorittavan 
enintään kolme vuotta kestävän 
sopeutusajan tai kelpoisuuskokeen, jos 
hänen saamansa koulutuksen sisältö on 
ammatillista toimintaa koskevilta osiltaan 
olennaisesti erilainen kuin koulutuksen 
sisältö vastaanottavassa jäsenvaltiossa, jos 
esitetyn koulutuksen kesto on vähintään 
vuoden vastaanottavan jäsenvaltion 
edellyttämää lyhyempi ja/tai jos 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa säännelty 
ammatti koostuu yhdestä tai useammasta 
sellaisesta säännellystä 
ammattitoiminnasta, joka ei sisälly 
säänneltyyn ammattiin siinä 
jäsenvaltiossa, josta hakija tulee, ja tämä 
ero vastaa vastaanottavan jäsenvaltion 
edellyttämää erikoiskoulutusta ja sisältää 
aiheita, jotka olennaisesti eroavat hakijan 
esittämän pätevyystodistuksen tai 
muodollista pätevyyttä osoittavan 
asiakirjan sisällöstä.

Or. de

Perustelu

Ei ole ymmärrettävää, miksi 14 artiklan 1 kohdan a ja c perustetta ei voitaisi jatkossa 
soveltaa. Ne ovat osoittautuneet jäsenvaltioiden toimivaltaisille elimille erittäin 
käyttökelpoisiksi välineiksi. Ehdotetussa tarkistuksessa säilytetään a ja c peruste.

Tarkistus 123
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään 3 kohdan ensimmäisen 
alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"Notaarin ammatin ollessa kyseessä 
vastaanottava jäsenvaltio voi ottaa 
korvaavaa toimenpidettä määritellessään 



PE492.774v01-00 70/102 AM\907630FI.doc

FI

huomioon tämän ammatin erityiset 
tehtävät omalla alueellaan, varsinkin 
sovellettavan lain suhteen."

Or. de

Tarkistus 124
Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY 
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään 3 kohdan ensimmäisen 
alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"Notaarin ammatin ollessa kyseessä 
vastaanottava jäsenvaltio voi ottaa 
korvaavaa toimenpidettä määritellessään 
huomioon tämän ammatin erityiset 
tehtävät omalla alueellaan, varsinkin 
sovellettavan lain suhteen."

Or. hu

Tarkistus 125
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY 
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään 3 kohtaan ensimmäisen 
alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"Notaarin ammatin ollessa kyseessä 
vastaanottava jäsenvaltio voi ottaa 
korvaavaa toimenpidettä määritellessään 
huomioon tämän ammatin erityiset 
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tehtävät omalla alueellaan, varsinkin 
sovellettavan lain suhteen.".

Or. fr

Tarkistus 126
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY 
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään 3 kohtaan ensimmäisen 
alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"Notaarin ammatin ollessa kyseessä 
vastaanottava jäsenvaltio voi ottaa 
korvaavaa toimenpidettä määritellessään 
huomioon tämän ammatin erityiset 
tehtävät omalla alueellaan, varsinkin 
sovellettavan lain suhteen.".

Or. fr

Perustelu

Julkiset viranomaiset nimittävät notaarit kansalliselle alueelleen varmistaakseen 
yksityishenkilöiden tekemien sopimusten laillisuuden ja oikeusvarmuuden ennakoivan 
oikeudenhoidon yhteydessä. Notaarien on lain mukaan toimittava riippumattomasti ja 
puolueettomasti. Notaarien tehtävät ovat luonteeltaan erityisiä, koska notaarit toimivat 
oikeuden apulaisina. Näin ollen palvelujen tarjoamisvapautta ja ulkomaisten 
ammattihenkilöiden ammattipätevyyden tunnustamista koskevien periaatteiden soveltaminen 
ei ole asianmukaista.

Tarkistus 127
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY 
14 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään 3 kohtaan ensimmäisen 
alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"Notaarin ammatin ollessa kyseessä 
vastaanottava jäsenvaltio voi ottaa 
korvaavaa toimenpidettä määritellessään 
huomioon tämän ammatin erityiset 
tehtävät omalla alueellaan, varsinkin 
sovellettavan lain suhteen.".

Or. fr

Tarkistus 128
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla –1 kohta – 12 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään 3 kohdan ensimmäisen 
alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"Notaarin ammatin ollessa kyseessä 
vastaanottava jäsenvaltio voi ottaa 
korvaavaa toimenpidettä määritellessään 
huomioon tämän ammatin erityiset 
tehtävät omalla alueellaan, varsinkin 
sovellettavan lain suhteen."

Or. en

Perustelu

Notaarien koulutus perustuu kansalliseen lainsäädäntöön, heidän toimivaltansa vaihtelee 
jäsenvaltiosta toiseen ja he käyttävät toimivaltaansa erilaisten oikeusjärjestelmien mukaisesti. 
Näin ollen notaareja ei voi sisällyttää ammattipätevyyksistä annetun direktiivin 
soveltamisalaan kuluttajansuojaa vääristämättä. Käsiteltävänä olevan Euroopan komission 
ehdotuksen säännökset ovat riittämättömiä eivätkä huomioi notaarin ammattia koskevien 
erilaisten vaatimusten koko kirjoa.
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Tarkistus 129
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa mukautetaan liitteessä IV 
tarkoitettujen ja 16 artiklan nojalla 
ammattikokemuksen vastavuoroisen 
tunnustamisen kohteena olevien 
toimintojen luettelo nimikkeistön 
ajantasaistamiseksi tai selventämiseksi, 
edellyttäen ettei tämä aiheuta rajoituksia 
yksittäisiin luokkiin liittyviin toimintoihin.

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täydennetään
liitteessä IV tarkoitettujen ja 16 artiklan 
nojalla ammattikokemuksen 
vastavuoroisen tunnustamisen kohteena 
olevien toimintojen luetteloa nimikkeistön 
ajantasaistamiseksi tai selventämiseksi, 
edellyttäen ettei tämä aiheuta rajoituksia 
yksittäisiin luokkiin liittyviin toimintoihin.
On mahdotonta, että jo johonkin 
luetteloon kuuluvat ammatilliset 
toiminnot kuuluisivat toiseen luetteloon.

Or. de

Tarkistus 130
Thomas Händel, Paul Murphy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on [lisätään 
päivämäärä – 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä 
päivää seuraava päivä] ja viiden vuoden 
välein sen jälkeen toimitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille julkisesti saatavilla 
olevat kertomukset jatkokoulutuksesta ja 
koulutusmenettelyistä lääketieteen 

Ensimmäisen kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on [lisätään 
päivämäärä – 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä 
päivää seuraava päivä] ja viiden vuoden 
välein sen jälkeen toimitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille julkisesti saatavilla 
olevat kertomukset jatkokoulutuksesta ja 
koulutusmenettelyistä lääketieteen 
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tohtoreille, erikoislääkäreille, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja proviisoreille.

tohtoreille, erikoislääkäreille, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja proviisoreille.
Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmät 
sen varmistamiseksi, että 
terveydenhuoltoalan ammattilaiset voivat 
päivittää taitonsa säännöllisesti jatkuvan 
ammatillisen kehittymisen kautta. 
Työnantajat ovat vastuussa riittävän 
käytännön tuen, taloudellisen tuen sekä 
muiden tukimuotojen järjestämisestä, 
jotta työntekijät voivat osallistua 
jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen 
täysimääräisesti ja täyttää sitä koskevat 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 131
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on [lisätään 
päivämäärä – 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä 
päivää seuraava päivä] ja viiden vuoden 
välein sen jälkeen toimitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille julkisesti saatavilla 
olevat kertomukset jatkokoulutuksesta ja 
koulutusmenettelyistä lääketieteen 
tohtoreille, erikoislääkäreille, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja proviisoreille.

Ensimmäisen kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on…* ja 
viiden vuoden välein sen jälkeen 
toimitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille julkisesti saatavilla olevat 
kertomukset jatkokoulutuksesta ja 
koulutusmenettelyistä lääketieteen 
tohtoreille, erikoislääkäreille, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja proviisoreille.
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Jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan 
käyttöön järjestelmät kaikkien 
terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden 
täydennyskoulutusta varten, jotta nämä 
voisivat hankkia ammatissa tarvittavat 
uudet taidot.
____________
* Pyydetään lisäämään päivämäärä, joka 
on sitä päivää seuraava päivä, joka 
mainitaan tämän direktiivin 3 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa.

Or. it

Tarkistus 132
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on [lisätään 
päivämäärä – 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä 
päivää seuraava päivä] ja viiden vuoden 
välein sen jälkeen toimitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille julkisesti saatavilla 
olevat kertomukset jatkokoulutuksesta ja 
koulutusmenettelyistä lääketieteen 
tohtoreille, erikoislääkäreille, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja proviisoreille.

Ensimmäisen kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on [lisätään 
päivämäärä – 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä 
päivää seuraava päivä] ja viiden vuoden 
välein sen jälkeen toimitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille julkisesti saatavilla 
olevat kertomukset jatkokoulutuksesta ja 
koulutusmenettelyistä lääketieteen 
tohtoreille, erikoislääkäreille, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja proviisoreille.

Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä 
sen varmistamiseksi, että 
terveydenhuoltoalan ammattilaiset voivat 
päivittää taitonsa säännöllisesti jatkuvan 
ammatillisen kehittymisen kautta.
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Or. en

Tarkistus 133
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla –1 kohta – 22 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden
oppimäärän suorittamisesta annettu 
tutkintotodistus, todistus tai muu asiakirja, 
jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 
todistus terveydenhuolto-oppilaitoksiin 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen vähintään 
kymmenen vuoden oppimäärän 
suorittamisesta annettu tutkintotodistus, 
todistus tai muu asiakirja, jonka 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
tai elin on antanut, tai todistus 
terveydenhuolto-oppilaitoksiin pääsyyn 
oikeuttavan vastaavantasoisen kokeen 
suorittamisesta hyväksytysti.

Or. en

Tarkistus 134
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen kymmenen 
vuoden oppimäärän suorittamisesta 
annettu tutkintotodistus, todistus tai muu 
asiakirja, jonka jäsenvaltion 

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
jäsenvaltion hyväksymä pätevyystodistus, 
joka täyttää vähintään eurooppalaisten 
tutkintojen viitekehyksen tason 4, tai 
todistus terveydenhuolto-oppilaitoksiin 
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toimivaltainen viranomainen tai elin on 
antanut, tai todistus terveydenhuolto-
oppilaitoksiin pääsyyn oikeuttavan 
vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta 
hyväksytysti.

pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.

Or. nl

Tarkistus 135
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden
oppimäärän suorittamisesta annettu 
tutkintotodistus, todistus tai muu asiakirja, 
jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 
todistus terveydenhuolto-oppilaitokseen 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen vähintään 
10 vuoden oppimäärän suorittamisesta 
annettu tutkintotodistus, todistus tai muu 
asiakirja, jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 
todistus terveydenhuolto-oppilaitoksiin 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti. Tämä 
pätee sanotun rajoittamatta 
jäsenvaltioiden mahdollisuutta määrätä 
kansallisella tasolla koulutuksen 
pääsyvaatimukseksi useamman vuoden 
oppimäärää yleissivistäviä opintoja.

Or. de

Tarkistus 136
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden
oppimäärän suorittamisesta annettu 
tutkintotodistus, todistus tai muu asiakirja, 
jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 
todistus terveydenhuolto-oppilaitokseen 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen vähintään 
10 vuoden oppimäärän suorittamisesta 
annettu tutkintotodistus, todistus tai muu 
asiakirja, jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 
todistus terveydenhuolto-oppilaitoksiin 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.

Or. de

Tarkistus 137
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla –1 kohta – 22 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä V olevassa 
5.2.1 kohdassa määritellyn luettelon 
muutoksista sen mukauttamiseksi 
koulutuksen, tieteen ja tekniikan edistystä 
vastaavaksi.

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä V olevassa 
5.2.1 kohdassa määritellyn luettelon 
muutoksista sen mukauttamiseksi 
koulutuksen, tieteen ja tekniikan edistystä 
sekä sairaanhoitajan ammatissa 
tapahtunutta kehitystä vastaavaksi.

Or. en

Tarkistus 138
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla –1 kohta – 22 alakohta – c alakohta
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Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen on kuuluttava 
vähintään kolme vuotta tai vähintään 4 600 
tuntia teoreettista ja kliinistä opetusta, josta 
teoreettisen opetuksen osuuden on oltava 
vähintään kolmasosa ja kliinisen opetuksen 
osuuden vähintään puolet koulutuksen 
vähimmäiskestosta. Jäsenvaltiot voivat 
myöntää osittaisia vapautuksia henkilöille, 
jotka ovat hankkineet osan koulutuksestaan 
vähintään samantasoisessa koulutuksessa.

Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen on kuuluttava 
vähintään kolme vuotta opetusta, jonka 
määrä voidaan ilmoittaa myös vastaavina 
ECTS-pisteinä, tai vähintään 4 600 tuntia 
teoreettista ja kliinistä opetusta, josta 
teoreettisen opetuksen osuuden on oltava 
vähintään kolmasosa ja kliinisen opetuksen 
osuuden vähintään puolet koulutuksen 
vähimmäiskestosta. Jäsenvaltiot voivat 
myöntää osittaisia vapautuksia henkilöille, 
jotka ovat hankkineet osan koulutuksestaan 
vähintään samantasoisessa koulutuksessa.

Or. en

Tarkistus 139
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla –1 kohta – 23 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Poistetaan 2 kohta.

Or. en

Perustelu

Puolassa kaikilla sairaanhoitajilla on sama pätevyys riippumatta siitä, ovatko he opiskelleet 
nykyisen vai edellisen koulutusjärjestelmän aikana. Puolan lainsäädännön mukaan 
sairaanhoitajilla on velvollisuus päivittää jatkuvasti osaamistaan ja ammattitaitoaan. 
Pätevyys pitäisi tunnustaa saavutettujen oikeuksien periaatteen perusteella myös sellaisten 
puolalaisten sairaanhoitajien tapauksessa, jotka ovat hankkineet pätevyytensä ennen Puolan 
liittymistä EU:hun. Näin ollen 33 artiklan 2 kohta pitäisi kumota.
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Tarkistus 140
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla –1 kohta – 24 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hammaslääkärin peruskoulutuksen on 
käsitettävä yhteensä viisi vuotta 
täysipäiväistä teoreettista ja käytännöllistä 
opetusta, jonka määrä voidaan ilmoittaa 
myös vastaavina ECTS-pisteinä, 
yliopistossa, vastaavantasoiseksi 
tunnustetussa korkea-asteen koulutusta 
antavassa laitoksessa tai yliopiston 
valvonnassa, ja sen on sisällettävä 
vähintään liitteessä V olevassa 
5.3.1 kohdassa oleva ohjelma.

Hammaslääkärin peruskoulutuksen on 
käsitettävä yhteensä viisi vuotta, jonka 
määrä voidaan ilmoittaa myös 300 ECTS-
pisteen muodossa, ja siihen pitää kuulua 
vähintään 5 000 tuntia teoreettista ja 
käytännöllistä opetusta yliopistossa, 
vastaavantasoiseksi tunnustetussa korkea-
asteen koulutusta antavassa laitoksessa tai 
yliopiston valvonnassa, ja sen on 
sisällettävä vähintään liitteessä V olevassa 
5.3.1 kohdassa oleva ohjelma.

Or. en

Tarkistus 141
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta – v alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
40 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hakija on linjan I tapauksessa suorittanut 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden 
oppimäärän tai hänellä on kätilön 
koulutukseen pääsyyn oikeuttava todistus 
vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta;

a) hakija on linjan I tapauksessa suorittanut 
jäsenvaltion hyväksymän 
pätevyystodistuksen, joka täyttää 
vähintään eurooppalaisten tutkintojen 
viitekehyksen tason 4, tai hänellä on 
kätilön koulutukseen pääsyyn oikeuttava 
todistus vastaavantasoisen kokeen 
suorittamisesta;

Or. nl
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Tarkistus 142
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla –1 kohta – 27 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
40 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hakija on linjan I tapauksessa suorittanut
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden
oppimäärän tai hänellä on kätilön 
koulutukseen pääsyyn oikeuttava todistus 
vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta;

a) hakija on linjan I tapauksessa suorittanut 
yleissivistävien kouluopintojen 10 vuoden
oppimäärän tai hänellä on kätilön 
koulutukseen pääsyyn oikeuttava todistus 
vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta;

Or. en

Tarkistus 143
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta – b alakohta
Directive 2005/36/EG
40 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hakija on linjan I tapauksessa suorittanut 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden
oppimäärän tai hänellä on kätilön 
koulutukseen pääsyyn oikeuttava todistus 
vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta;

a) hakija on linjan I tapauksessa suorittanut 
yleissivistävien kouluopintojen 10 vuoden
oppimäärän tai hänellä on kätilön 
koulutukseen pääsyyn oikeuttava todistus 
vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta;

Or. de

Tarkistus 144
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) vähintään neljä vuotta täysipäivästä 
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään kahden vuoden 
palkallinen harjoittelujakso;

a) vähintään neljä vuotta täysipäivästä 
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään kahden vuoden 
harjoittelujakso;

Or. en

Tarkistus 145
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään neljä vuotta täysipäivästä 
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään kahden vuoden 
palkallinen harjoittelujakso;

a) vähintään neljä vuotta täysipäivästä 
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään kahden vuoden 
harjoittelujakso;

Or. en

Tarkistus 146
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään viisi vuotta täysipäivästä b) vähintään viisi vuotta täysipäivästä 
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opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään yhden vuoden 
palkallinen harjoittelujakso.

opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään yhden vuoden 
harjoittelujakso.

Or. en

Tarkistus 147
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Palkallinen harjoittelu on suoritettava 
jäsenvaltiossa sellaisen henkilön 
valvonnassa, joka tarjoaa riittävät takeet 
kyvyistään tarjota käytännöllistä 
koulutusta. Se on suoritettava 1 kohdassa 
tarkoitettujen opintojen päättymisen 
jälkeen. Palkallisen harjoittelun
suorittaminen on osoitettava muodollista 
pätevyyttä osoittaviin asiakirjoihin 
liitettävällä todistuksella.

3. Harjoittelu on suoritettava jäsenvaltiossa 
sellaisen henkilön valvonnassa, joka 
tarjoaa riittävät takeet kyvyistään tarjota 
käytännöllistä koulutusta. Se on 
suoritettava 1 kohdassa tarkoitettujen 
opintojen päättymisen jälkeen. Harjoittelun
suorittaminen on osoitettava muodollista 
pätevyyttä osoittaviin asiakirjoihin 
liitettävällä todistuksella.

Or. en

Tarkistus 148
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yhteisten koulutuspuitteiden tiedoilla, 
taidoilla ja pätevyyksillä viitataan 

d) yhteisten koulutuspuitteiden tiedoilla, 
taidoilla ja pätevyyksillä viitataan tämän 
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eurooppalaiseen tutkintojen 
viitekehykseen, joka on määritelty 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
perustamisesta elinikäisen oppimisen 
edistämiseksi annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston suosituksen(*) 
liitteessä II;

direktiivin 11 artiklassa säädettyyn 
tasoon;

Tämän direktiivin 11 artiklaa ei sovelleta 
liitteen V 1 kohdan soveltamisalaan 
kuuluviin ammatteihin.

Or. en

Tarkistus 149
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yhteisten koulutuspuitteiden tiedoilla, 
taidoilla ja pätevyyksillä viitataan 
eurooppalaiseen tutkintojen 
viitekehykseen, joka on määritelty 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
perustamisesta elinikäisen oppimisen 
edistämiseksi annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston suosituksen(*) 
liitteessä II;

d) yhteisten koulutuspuitteiden tiedoilla, 
taidoilla ja pätevyyksillä viitataan tämän 
direktiivin 11 artiklassa säädettyyn 
tasoon;

Or. en

Tarkistus 150
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) kyseinen ammatti ei kuulu mihinkään 
muihin yhteisiin koulutuspuitteisiin eikä 
sitä säännellä III osaston III luvun nojalla;

e) kyseinen ammatti ei kuulu mihinkään 
muihin yhteisiin koulutuspuitteisiin eikä 
sitä säännellä III osaston III luvun eikä 
10 artiklan b alakohdan nojalla;

Or. en

Tarkistus 151
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) yhteiset koulutuspuitteet on valmisteltu 
käyttäen avointa ja oikeudenmukaista 
menettelyä, johon ovat osallistuneet myös 
niiden jäsenvaltioiden intressitahot, joissa 
ammatti ole säännelty;

f) yhteiset koulutuspuitteet on valmisteltu 
käyttäen avointa ja oikeudenmukaista 
menettelyä, johon ovat osallistuneet myös 
kansalliset työmarkkinaosapuolet, eri 
alojen ammattiyhdistykset sekä
jäsenvaltioiden intressitahot riippumatta 
siitä, onko ammatti niissä säännelty;

Or. en

Tarkistus 152
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 b artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteinen koulutustesti on valmisteltu 
käyttäen avointa ja oikeudenmukaista 
menettelyä, johon ovat osallistuneet myös 
niiden jäsenvaltioiden sidosryhmät, joissa 

c) yhteinen koulutustesti on valmisteltu 
käyttäen avointa ja oikeudenmukaista 
menettelyä, johon ovat osallistuneet myös 
kansalliset työmarkkinaosapuolet, eri 
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ammatti ole säännelty; alojen ammattiyhdistykset sekä
jäsenvaltioiden intressitahot riippumatta 
siitä, onko ammatti niissä säännelty;

Or. en

Tarkistus 153
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

38) Lisätään 53 artiklaan toinen kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon tarkastaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen päätösten jälkeen, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.
Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä 
on tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai 
mikäli tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien 
ammattihenkilöiden suhteen.
Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen 
taitoon kyseisen henkilön valinnan 
mukaisesti, sen on oltava oikeasuhtainen 
suhteessa harjoitettavaan toimintaan ja 
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ammattihenkilölle maksuton. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansallisiin 
tuomioistuimiin.".

Or. de

Tarkistus 154
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon tarkastaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettujen päätösten jälkeen, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon tarkastaa toimivaltainen 
viranomainen asiaankuuluvien päätösten 
tekohetkellä, jos on vakavia ja 
konkreettisia epäilyksiä ammattihenkilön 
riittävästä kielitaidosta liittyen henkilön 
harjoittamaan ammatilliseen toimintaan.

Or. en

Perustelu

Hakijoiden kielitaito pitäisi voida tarkastaa kaikissa ammateissa palvelujen turvallisuuden ja 
laadun varmistamiseksi. Koska kielitaitoa pitäisi käyttää yhtenä kriteerinä pätevyyden 
tunnustamisessa, kielitaito olisi testattava tunnustamista koskevan menettelyn yhteydessä eikä 
vasta siinä vaiheessa, kun pätevyys on jo tunnustettu.

Tarkistus 155
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon tarkastaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen päätösten jälkeen, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon tarkastaa toimivaltainen 
viranomainen ennen 4 d artiklassa, 
7 artiklan 4 kohdassa ja 51 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

Or. fr

Tarkistus 156
Thomas Händel, Paul Murphy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon tarkastaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen päätösten jälkeen, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon tarkastaa hakijalle maksutta 
toimivaltainen viranomainen 4 d artiklassa, 
7 artiklan 4 kohdassa ja 51 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettujen päätösten jälkeen, 
jos on vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

Or. en

Tarkistus 157
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon tarkastaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen päätösten jälkeen, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon varmistaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen päätösten jälkeen, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

Or. en

Tarkistus 158
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä 
on tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai 
mikäli tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien 
ammattihenkilöiden suhteen.

Jos ammatista aiheutuu kansanterveyteen 
tai turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, 
jäsenvaltiot voivat antaa toimivaltaisille 
viranomaisille oikeuden tarkastaa kaikkien 
asianosaisten ammattihenkilöiden 
kielitaidon.

Or. en

Tarkistus 159
Emilie Turunen
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä on 
tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai mikäli 
tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien 
ammattihenkilöiden suhteen.

Jos ammatista aiheutuu terveyteen tai 
turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, 
jäsenvaltiot voivat antaa toimivaltaisille 
viranomaisille oikeuden tarkastaa kaikkien 
asianosaisten ammattihenkilöiden 
kielitaidon, mikäli kansallinen 
terveydenhuoltojärjestelmä tai työnantaja 
on tätä nimenomaisesti pyytänyt. Tämä ei 
sulje pois työnantajan oikeutta testata 
kielitaito muilla keinoin, esimerkiksi 
työhaastattelun aikana järjestetyn 
roolileikin avulla. Testin läpäissyttä 
ammattihenkilöä ei voi vaatia 
osallistumaan samaan testiin toista 
kertaa.

Or. en

Tarkistus 160
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä on
tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai mikäli 
tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 

Jos ammatti liittyy potilaiden 
turvallisuuteen tai opetuksen laatuun, 
jäsenvaltiot voivat antaa toimivaltaisille 
viranomaisille oikeuden tarkastaa kaikkien 
asianosaisten ammattihenkilöiden 
kielitaidon, mikäli kansallinen 
terveydenhuoltojärjestelmä tai 
asianomaista ammattialaa edustavat 
kansalliset työmarkkinaosapuolet ovat tätä 
nimenomaisesti pyytäneet.
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ulkopuolella toimivien 
ammattihenkilöiden suhteen.

Or. en

Perustelu

Kielitaidon tarkastamista ei pitäisi rajoittaa pelkästään sellaisiin ammatteihin, joilla on 
potilaiden turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Koulutukseen liittyvissä ammateissa 
asianmukainen kielitaito vaikuttaa merkittävästi opetuksen laatuun – erityisesti ala-asteella –
koska opettajien ja lasten välisen viestinnän on oltava selkeää oppiaineesta riippumatta. 
Samasta syystä myös kansallisten työmarkkinaosapuolten pitäisi voida vaatia, että 
toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat kielitaidon.

Tarkistus 161
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/35/EY
53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä on 
tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai mikäli 
tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien ammattihenkilöiden 
suhteen.

Jos ammatista aiheutuu kansanterveyteen 
tai turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, 
jäsenvaltiot voivat antaa toimivaltaisille 
viranomaisille oikeuden tarkastaa kaikkien 
asianosaisten ammattihenkilöiden 
kielitaidon, mikäli kansallinen 
terveydenhuoltojärjestelmä on tätä 
nimenomaisesti pyytänyt, tai mikäli 
tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien ammattihenkilöiden 
suhteen.

Or. it

Tarkistus 162
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä on 
tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai mikäli 
tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien ammattihenkilöiden 
suhteen.

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa ammattipätevyyden 
tunnustamismenettelyn yhteydessä 
kaikkien asianosaisten ammattihenkilöiden 
kielitaidon, mikäli kansallinen 
terveydenhuoltojärjestelmä on tätä 
nimenomaisesti pyytänyt, tai mikäli 
tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien ammattihenkilöiden 
suhteen.

Or. fr

Tarkistus 163
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä 
on tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai 
mikäli tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 

Jos ammatista aiheutuu kansanterveyteen 
tai turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, 
jäsenvaltiot voivat antaa toimivaltaisille 
viranomaisille oikeuden varmistaa, että 
kielitaito riittää annetun tehtävän
suorittamiseen. Toimivaltaisen 
viranomaisen suorittama kielitaidon 
tarkastus ei estä työnantajaa teettämästä 
tarvittaessa lisätarkastuksia.
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ulkopuolella toimivien 
ammattihenkilöiden suhteen.

Or. en

Tarkistus 164
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen 
taitoon kyseisen henkilön valinnan 
mukaisesti, sen on oltava oikeasuhtainen 
suhteessa harjoitettavaan toimintaan ja 
ammattihenkilölle maksuton. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansallisiin tuomioistuimiin.

Kielitaidon varmistamisen on oltava 
oikeasuhtainen suhteessa harjoitettavaan 
toimintaan ja ammattihenkilölle maksuton. 
Kyseisellä henkilöllä on oltava oikeus 
valittaa näistä tarkastuksista kansallisiin 
tuomioistuimiin.

Or. en

Tarkistus 165
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen taitoon 
kyseisen henkilön valinnan mukaisesti, sen 
on oltava oikeasuhtainen suhteessa 
harjoitettavaan toimintaan ja 
ammattihenkilölle maksuton. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansallisiin tuomioistuimiin.

Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen taitoon 
kyseisen henkilön valinnan mukaisesti, sen 
on oltava oikeasuhtainen suhteessa 
harjoitettavaan toimintaan ja 
ammattihenkilölle maksuton. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansallisiin tuomioistuimiin.



PE492.774v01-00 94/102 AM\907630FI.doc

FI

Toimivaltaisen viranomaisen suorittama 
kielitaidon tarkastus ei estä työnantajaa 
tarkastamasta uudelleen asianomaisen 
henkilön kielitaitoa tapauskohtaisesti.

Or. it

Tarkistus 166
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Palkallisen harjoittelun tunnustaminen Harjoittelun tunnustaminen

Or. en

Tarkistus 167
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Palkallisen harjoittelun tunnustaminen Harjoittelun tunnustaminen

Or. de

Perustelu

Joissakin ammateissa on tavallista, että pitää suorittaa palkattomia harjoitteluja. 
Palkattoman harjoittelun suorittavalle henkilöille ei saisi kuitenkaan aiheutua haittaa, joka 
johtuu siitä, ettei harjoittelua tunnusteta.
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Tarkistus 168
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla 

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu palkallinen harjoittelu, jonka 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut.

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu harjoittelu, jonka kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
on vahvistanut.

Or. en

Tarkistus 169
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55a artikla

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu palkallinen harjoittelu, jonka 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut.

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu harjoittelu, jonka kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
on vahvistanut.

Or. de

Perustelu

Joissakin ammateissa on tavallista, että pitää suorittaa palkattomia harjoitteluja. 
Palkattoman harjoittelun suorittavalle henkilöille ei saisi kuitenkaan aiheutua haittaa, joka 
johtuu siitä, ettei harjoittelua tunnusteta.
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Tarkistus 170
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu palkallinen harjoittelu, jonka 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut.

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on otettava 
oikeasuhtaisesti huomioon toisessa 
jäsenvaltiossa suoritettu palkallinen 
harjoittelu, jonka kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on 
vahvistanut.

Or. en

Tarkistus 171
Thomas Händel, Paul Murphy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle niiden 
ammattihenkilöiden tiedot, joita 
kansalliset viranomaiset tai 
tuomioistuimet ovat kieltäneet 
väliaikaisestikin harjoittamasta kyseisen
jäsenvaltion alueella seuraavia 
ammattitoimintoja:

1. Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle niiden 
ammattihenkilöiden tiedot, joilta on evätty 
tilapäisesti tai pysyvästi oikeus harjoittaa 
kotijäsenvaltion tai vastaanottavan 
jäsenvaltion alueella seuraavia 
ammattitoimintoja:

Or. en

Tarkistus 172
Marian Harkin
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle niiden 
ammattihenkilöiden tiedot, joita kansalliset 
viranomaiset tai tuomioistuimet ovat 
kieltäneet väliaikaisestikin harjoittamasta
kyseisen jäsenvaltion alueella seuraavia 
ammattitoimintoja:

1. Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle niiden 
ammattihenkilöiden tiedot, joilta on 
poistettu tilapäisesti tai pysyvästi oikeus 
harjoittaa tai joiden kotijäsenvaltioissa tai 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa kansalliset 
viranomaiset tai tuomioistuimet ovat
rajoittaneet väliaikaisestikin oikeutta 
harjoittaa tai asettaneet ehtoja oikeudelle 
harjoittaa kyseisen jäsenvaltion alueella 
seuraavia ammattitoimintoja:

Or. en

Tarkistus 173
Thomas Händel, Paul Murphy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) 10 artiklan nojalla tunnustetut 
sairaanhoitajat;

Or. en

Tarkistus 174
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
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Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) sairaanhoitaja, jonka 
ammattitoiminto kuuluu 10 artiklan 
soveltamisalaan;

Or. it

Tarkistus 175
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) 10 artiklan nojalla tunnustetut 
sairaanhoitajat;

Or. en

Tarkistus 176
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a kohta – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot on lähetettävä viimeistään 
kolmantena päivänä sen päivän jälkeen, 
jona ammattihenkilön ammatillisen 
toiminnan harjoittamisen kieltävä päätös
on tehty.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot on lähetettävä viimeistään 
kolmantena päivänä sen päivän jälkeen, 
jona ammattihenkilön ammatillisen 
toiminnan harjoittamisen pysyvästi 
kieltävästä päätöksestä tulee 
oikeudellisesti sitova.
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Or. en

Tarkistus 177
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muissa kuin direktiivin 2006/123/EY 
soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa, 
joissa jäsenvaltioon sijoittautunut 
ammattihenkilö harjoittaa ammatillista 
toimintaa tämän direktiivin puitteissa 
käyttäen muuta kuin 1 kohdassa 
tarkoitettua ammattinimikettä, jäsenvaltion 
on ilmoitettava viipymättä muille asiaan 
liittyville jäsenvaltioille ja komissiolle 
saatuaan tietoonsa palveluntarjoajan 
käyttäytymistä, toimia tai olosuhteita 
koskevia nimenomaisia seikkoja, jotka 
voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa 
ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai 
ympäristölle toisessa jäsenvaltiossa. 
Kyseiset tiedot eivät saa ylittää sitä, mikä 
on ehdottomasti tarpeen kyseisen 
ammattihenkilön tunnistamiseksi, ja niihin 
on sisällytettävä viittaus toimivaltaisen 
viranomaisen päätökseen kieltää henkilöä 
harjoittamasta ammatillista toimintaansa. 
Muu jäsenvaltio voi pyytää lisätietoja 8 ja 
56 artiklassa säädetyin edellytyksin.

2. Jos jäsenvaltioon sijoittautunut 
ammattihenkilö harjoittaa ammatillista 
toimintaa tämän direktiivin puitteissa 
käyttäen muuta kuin 1 kohdassa 
tarkoitettua ammattinimikettä, jäsenvaltion 
on ilmoitettava viipymättä muille asiaan 
liittyville jäsenvaltioille ja komissiolle 
saatuaan tietoonsa palveluntarjoajan 
käyttäytymistä, toimia tai olosuhteita 
koskevia nimenomaisia seikkoja, jotka 
voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten 
terveydelle tai turvallisuudelle, yleiselle 
edulle tai ympäristölle toisessa 
jäsenvaltiossa. Kyseiset tiedot eivät saa 
ylittää sitä, mikä on ehdottomasti tarpeen 
kyseisen ammattihenkilön tunnistamiseksi, 
ja niihin on sisällytettävä viittaus 
toimivaltaisen viranomaisen päätökseen 
kieltää henkilöä harjoittamasta ammatillista 
toimintaansa. Muu jäsenvaltio voi pyytää 
lisätietoja 8 ja 56 artiklassa säädetyin 
edellytyksin.

Or. en

Perustelu

Hälytysmekanismia ei pitäisi rajoittaa koskemaan vain direktiivin 2006/123/EY 
soveltamisalaan kuuluvia tapauksia. Sen sijaan se pitäisi ulottaa koskemaan kaikkia 
ammattihenkilöitä, jotka aiheuttavat toisessa jäsenvaltiossa toimillaan haittaa henkilöiden 
terveydelle ja turvallisuudelle tai ympäristölle tai yleiselle edulle.
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Tarkistus 178
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 44 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki menettelyt on suoritettava 
direktiivin 2006/123/EY keskitettyjä 
palvelupisteitä koskevien säännösten 
mukaisesti. Määräajat, joita jäsenvaltioiden 
on noudatettava tässä direktiivissä 
säädetyissä menettelyissä ja 
muodollisuuksissa, lasketaan siitä, kun 
kansalainen on jättänyt hakemuksen
keskitettyyn palvelupisteeseen.

4. Kaikki menettelyt on suoritettava 
direktiivin 2006/123/EY keskitettyjä 
palvelupisteitä koskevien säännösten 
mukaisesti. Määräajat, joita jäsenvaltioiden 
on noudatettava tässä direktiivissä 
säädetyissä menettelyissä ja 
muodollisuuksissa, lasketaan siitä, kun 
kansalainen on jättänyt puutteettoman 
hakemuksen toimivaltaiselle 
viranomaiselle keskitetyn palvelupisteen 
kautta.

Or. en

Tarkistus 179
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 44 alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
57 a artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Keskitettyjen asiointipisteiden 
toiminta ei vaikuta viranomaisten 
tehtävien ja toimivallan jakoon 
kansallisissa järjestelmissä.

Or. en

Tarkistus 180
Thomas Händel, Paul Murphy



AM\907630FI.doc 101/102 PE492.774v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 46 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
58 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa ammattipätevyyden 
tunnustamista käsittelevä komitea. 
Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa ammattipätevyyden 
tunnustamista käsittelevä komitea, jotta 
varmistetaan asiantuntijoiden 
asianmukainen edustus ja kuuleminen 
niin unionin tasolla kuin kansallisesti. 
Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

Or. en

Tarkistus 181
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 46 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
58 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa ammattipätevyyden 
tunnustamista käsittelevä komitea. 
Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa ammattipätevyyden 
tunnustamista käsittelevä komitea, millä 
varmistetaan asiantuntijoiden 
asianmukainen edustus ja kuuleminen 
niin unionin tasolla kuin kansallisesti. 
Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

Or. en

Tarkistus 182
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 46 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
58 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa ammattipätevyyden 
tunnustamista käsittelevä komitea. 
Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa ammattipätevyyden 
tunnustamista käsittelevä komitea, jotta 
voidaan varmistaa asianmukainen 
kuuleminen niin unionin tasolla kuin 
kansallisesti. Tämä komitea on asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

Or. it


