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LÜHISELGITUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PE489.564v01-00 4/12 PA\902601ET.doc

ET

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(9) Kutseala mittereguleerivast 
liikmesriigist tulevate kutsetöötajate 
tunnustamistaotlusi tuleb kohelda samal 
viisil kui kutseala reguleeriva liikmesriigi 
kutsetöötajate taotlusi. Nende 
kvalifikatsioone tuleb võrrelda vastuvõtvas 
liikmesriigis nõutavate 
kvalifikatsioonidega direktiivis 
2005/36/EÜ sätestatud kvalifikatsiooni 
tasemete alusel. Oluliste erinevuste korral 
peaks pädeval asutusel olema võimalik 
kehtestada korvamismeetmeid. Kõik 
selliste teoreetiliste ja praktiliste oskuste 
kontrollimise süsteemid, mida kutsealal 
tegutsemise alustamiseks võidakse 
korvamismeetmena nõuda, peavad 
tagama läbipaistvuse ja erapooletuse 
põhimõtete järgimise.

Or. it

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kuna üldsüsteemi kuuluvatel 
kutsealadel tegutsema hakkamiseks 
vajalikud koolituse miinimumnõuded ei ole 
ühtlustatud, peaks vastuvõtvale 
liikmesriigile jääma võimalus kehtestada 
korvamismeede. Kõnealune meede peaks 
olema proportsionaalne ning võtma 
eelkõige arvesse taotleja poolt 

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

töökogemuse käigus või elukestva õppe 
kaudu omandatud teadmisi, oskusi ja 
pädevusi. Korvamismeetme kehtestamise 
otsust tuleks üksikasjalikult põhjendada, et 
taotleja mõistaks paremini oma olukorda 
ning saaks liikmesriigi kohtus algatada 
direktiivi 2005/36/EÜ kohaselt õigusliku 
kontrolli menetluse.

Or. it

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õe ja ämmaemanda kutsealad on 
viimase kolmekümne aasta jooksul 
märkimisväärselt edasi arenenud: 
kogukonnal põhinev tervishoid, keeruliste 
ravimeetodite kasutamine ja pidevalt 
arenev tehnoloogia eeldavad õdedelt ja 
ämmaemandatelt suuremat vastutust. 
Selleks et nad oleksid valmis selliseid 
keerulisi tervishoiuga seotud vajadusi 
täitma, peavad õe ja ämmaemanda eriala 
õppima asuvad õpilased olema eelnevalt 
omandanud tugeva üldhariduse. Seepärast 
peaks kõnealusele koolitusele lubamine 
sõltuma 12aastase üldhariduse 
omandamisest või võrdväärsel tasemel 
eksamite edukast sooritamisest.

(15) Õe ja ämmaemanda kutsealad on 
viimase kolmekümne aasta jooksul 
märkimisväärselt edasi arenenud: 
kogukonnal põhinev tervishoid, keeruliste 
ravimeetodite kasutamine ja pidevalt 
arenev tehnoloogia eeldavad õdedelt ja 
ämmaemandatelt varasemast suuremat 
vastutust. Selleks et nad oleksid valmis 
selliseid keerulisi tervishoiuga seotud 
vajadusi täitma, peavad õe ja ämmaemanda 
eriala õppima hakkavad õpilased olema 
eelnevalt omandanud tugeva üldhariduse. 
Seepärast peaks kõnealusele koolitusele 
lubamine sõltuma 12aastase üldhariduse 
omandamisest või võrdväärsel tasemel 
eksamite edukast sooritamisest.

Or. it

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Direktiiviga 2005/36/EÜ on juba 
kehtestatud kutsetöötajate selged 

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

kohustused seoses vastuvõtvas 
liikmesriigis kutsealal tegutsemiseks
vajalike keeleoskustega. Kõnealuse 
kohustuse läbivaatamine on näidanud, et 
pädevate asutuste ja tööandjate rolli on 
eelkõige patsientide huvides vaja selgitada. 
Keeleoskuse kontroll kõnealustele
töökohadele asumisel ei tohiks olla 
põhjuseks jätta kutsetöötajad vastuvõtva 
liikmesriigi tööturult välja ning seepärast 
peaks see olema mõistlik ja vajalik.

Or. it

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt i
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – punkt 1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) „erialane töökogemus” – tegelik ja 
õiguspärane täisajaga või täistööajaga 
samaväärne osalise tööajaga tegutsemine 
asjaomasel kutsealal liikmesriigis, mis 
hõlbustab sellel konkreetsel kutsealal 
nõutava teadmiste, oskuste ja pädevuse 
taseme saavutamist;

Or. it

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – punkt 1 – alapunkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „Euroopa kutsekaart” – kutsetöötajale 
väljastatud elektrooniline tunnistus, 
millega tunnustatakse tema kvalifikatsiooni 
tegevuse alustamiseks vastuvõtvas 

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

tunnustatakse tema kvalifikatsiooni ja 
pädevust tegevuse alustamiseks 
vastuvõtvas liikmesriigis, või tema 
vastavust vajalikele tingimustele, et 
vastuvõtvas liikmesriigis ajutisi ja 
juhuteenuseid osutada;

Or. it

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon toetab liikmesriikide 
tegevust Euroopa kutsekaardi 
kohustuslikul kasutuselevõtul. Enne seda 
võib läbi viia mõjuhindamise.

Or. it

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
kriteeriumid, mille põhjal tehakse 
kindlaks kutsealad, mille puhul nähakse 
ette kutsekaardi väljastamine 
eelisjärjekorras.
Esialgu loetakse esmatähtsateks järgmisi 
kriteeriume:

1) kutseala on reguleeritud enam kui viies 
liikmesriigis;
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2) kutsealal on suured Euroopa Liidu 
sisese liikuvuse võimalused;

3) kutseala esindajatel või selle 
ühendustel on ilmutanud selle vastu suurt 
huvi.

Or. it

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4c – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4c – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4e – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi 
pädevad asutused ajakohastavad õigel ajal 
vastavat IMI-faili ka teabega distsiplinaar-, 
haldus- või kriminaalkaristuste kohta või 
iga muu tõsise ja erilise olukorra kohta, 
millel on tõenäoliselt tagajärjed Euroopa 
kutsekaardi omaniku tegutsemisele 
käesoleva direktiivi kohastel tegevusaladel. 
Sellise ajakohastamise käigus kustutatakse 
ebavajalik teave. Asjaomased pädevad 
asutused teavitavad viivitamata faili mis 
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ajakohastamisest Euroopa kutsekaardi 
omanikku ja vastava IMI-failiga seotud 
pädevaid asutusi.

tahes ajakohastamisest Euroopa 
kutsekaardi omanikku ja vastava IMI-
failiga seotud pädevaid asutusi.

Or. it

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4e – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4f – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4f – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 30 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 44 – lõik 2 – punkt b
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b) teoreetilise ja praktilise õppetöö järel 
kuue kuu pikkune praktika avalikus 
apteegis või haiglas selle haigla 
farmaatsiaosakonna järelevalve all.

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

Or. it


