
PA\902601FI.doc PE489.564v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2011/0435(COD)

1.6.2012

LAUSUNTOLUONNOS
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja 
hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä 
(IMI) annetun asetuksen muuttamisesta
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Valmistelija: Licia Ronzulli



PE489.564v01-00 2/13 PA\902601FI.doc

FI

PA_Legam



PA\902601FI.doc 3/13 PE489.564v01-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/36/EY koottiin yhteen ja yhdenmukaistettiin siihen asti hajallaan 
olleet säänneltyjen ammattien tunnustamisjärjestelmät.

Säädöksen voimaantulo on hyödyttänyt sekä työntekijöitä että yrityksiä. Direktiivillä on 
toisaalta edistetty pätevien työntekijöiden liikkuvuutta EU:n työmarkkinoilla, mikä on 
edesauttanut monikansallisten palveluiden kehittymistä. Joidenkin liikkuvuuden esteiden 
poistaminen on tukenut EU:n yhteismarkkinoiden rakentamista. Toisaalta sillä on helpotettu 
ammattihenkilöiden sijoittumista tietyille aloille, joilla kysynnän ja tarjonnan ero on ollut 
jatkuvaa, joten eräissä tapauksissa sillä on vähennetty pätevien työntekijöiden puutetta.

Uusi tilanne on kiihdyttänyt talouskasvua, nostanut kilpailukykyä ja helpottanut 
työllistämistä.

Kotijäsenvaltionsa ulkopuolelle ammattiaan harjoittamaan siirtyvien ammattihenkilöiden 
määrä on kuitenkin yhä pieni ja nykyinen taloustilanne vaikuttaa kielteisesti 
tulevaisuudennäkymiin.

Liikkuvuuden ansiosta jäsenvaltioiden välinen tieto lisääntyy huomattavasti. Sitä voidaan 
vielä parantaa vain yhteisellä lähestymistavalla, jonka tavoitteena on koulutuksen ja 
harjoittelun laadun varmistaminen.

Ammattien markkinat muuttuvat jatkuvasti ja monien perinteisten ammattien tilalle syntyy 
uusia tutkintoja, joissa edellytetään yhä erikoistuneempia tietoja ja taitoja.

Ammattipätevyyden sääntelykehys vaatii siksi päivittämistä joustavuuden lisäämiseksi ja 
ammattihenkilöiden hankkimien todellisten tietojen ja taitojen tosiasiallista tunnustamista 
sekä hallinnollisten kulujen vähentämistä.

Ehdotuksella direktiivin 2005/36/EY tarkistamiseksi pyritään yksinkertaistamaan nykyisiä 
sääntöjä, jotka koskevat ammattihenkilöiden liikkuvuutta Euroopan unionissa. Uutena 
elementtinä siinä esitetään eurooppalainen ammattikortti, jonka avulla pystytään paitsi 
tunnustamaan ammattipätevyys helpommin ja nopeammin, myös vähentämään hallinnollisia 
kuluja.

Uudessa tekstissä ehdotetaan saattamaan ajan tasalle lääkäreiden, hammaslääkäreiden, 
proviisorien, sairaanhoitajien, kätilöiden, eläinlääkäreiden ja arkkitehtien koulutuksen 
vähimmäisvaatimukset, jotta voitaisiin ottaa huomioon näiden ammattien ja niiden 
koulutuksen kehitys.

Jäsenvaltioiden on toimitettava luettelo säännellyistä ammateista ja perusteltava sääntelyn 
tarpeellisuus. Lopullisena tavoitteena on välttää keinotekoisten esteiden pystyttäminen 
ihmisten vapaalle liikkuvuudelle.
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Varsinkin tulevien sukupolvien liikkuvuutta voitaisiin edistää vapaiden ammattien alalla 
korostamalla ansioitumista ja kilpailua, madaltamalla pääsyn esteitä ja vähentämällä 
ainoastaan ammattirekistereihin kuuluville varattujen alojen määrää.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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

(9) Ammattia sääntelemättömistä 
jäsenvaltioista peräisin olevien 
ammattihenkilöiden 
tunnustamishakemukset on käsiteltävä 
samalla tavoin kuin sääntelevistä 
jäsenvaltioista peräisin olevien 
ammattihenkilöidenkin hakemukset. Ensin 
mainittuja pätevyyksiä on verrattava 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa haettuihin 
pätevyyksiin direktiivin 2005/36/EY 
pätevyystasojen pohjalta. Olennaisten 
erojen ilmetessä toimivaltaisen 
viranomaisen olisi voitava määrätä 
korvaavia toimenpiteitä. Ammatin 
harjoittamisen aloittamiseksi 
mahdollisesti vaadittavissa tiedollisten ja 
taidollisten pätevyyksien 
tarkastamismenettelyissä, kuten 
korvaavissa toimenpiteissä, on 
varmistettava avoimuuden ja 
puolueettomuuden periaatteiden 
noudattaminen.

Or. it
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Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Koska yleisen järjestelmän piiriin 
kuuluvien ammattien pätevyyden ehtona 
olevia koulutusta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia ei ole yhtenäistetty, 
vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
vastedeskin voitava määrätä korvaava 
toimenpide. Toimenpiteen olisi oltava 
oikeasuhtainen, ja siinä olisi erityisesti 
otettava huomioon hakijan 
ammattikokemuksensa tai elinikäisen 
oppimisen avulla hankkimat tiedot, taidot 
ja pätevyydet. Päätös korvaavan 
toimenpiteen määräämisestä olisi oltava 
yksityiskohtaisesti perusteltu, jotta hakija 
ymmärtää tilanteensa asianmukaisesti ja 
pystyy hakemaan itselleen oikeutta 
kansallisista tuomioistuimista 
direktiivin 2005/36/EY nojalla.

(10) Koska yleisen järjestelmän piiriin 
kuuluvien ammattien pätevyyden ehtona 
olevia koulutusta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia ei ole yhtenäistetty, 
vastaanottavalle jäsenvaltiolle olisi 
taattava mahdollisuus määrätä korvaava 
toimenpide. Toimenpiteen olisi oltava 
oikeasuhtainen, ja siinä olisi erityisesti 
otettava huomioon hakijan 
ammattikokemuksensa tai elinikäisen 
oppimisen avulla hankkimat tiedot, taidot 
ja pätevyydet. Päätös korvaavan 
toimenpiteen määräämisestä olisi oltava 
yksityiskohtaisesti perusteltu, jotta hakija 
ymmärtää tilanteensa asianmukaisesti ja 
pystyy hakemaan itselleen oikeutta 
kansallisista tuomioistuimista 
direktiivin 2005/36/EY nojalla.

Or. it

Tarkistus 3
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 entistä 
itsenäisempään työskentelyyn. 
Sairaanhoidon ja kätilön ammattien 
opiskelijoiden valmistamiseksi näihin 
monitahoisiin terveydenhuollon 
vaatimuksiin heillä olisi oltava vankat 
yleissivistävät opinnot suoritettuina ennen 



PE489.564v01-00 6/13 PA\902601FI.doc

FI

koulutuksen aloittamista. Koulutuksen 
pääsyvaatimuksia olisi tämän vuoksi 
tiukennettava siten, että ehtona on 
12 vuoden oppimäärä yleissivistäviä 
opintoja tai vastaavantasoisen tutkinnon 
suorittaminen.

koulutukseen pääsyä. Koulutuksen 
pääsyvaatimuksia olisi tämän vuoksi 
tiukennettava siten, että ehtona on 
12 vuoden oppimäärä yleissivistäviä 
opintoja tai vastaavantasoisen tutkinnon 
suorittaminen.

Or. it

Tarkistus 4
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 ammatin harjoittamiseksi 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa. 
Velvollisuuden tarkistaminen on tuonut 
ilmi tarpeen selkeyttää toimivaltaisten 
viranomaisten ja työnantajien roolia 
erityisesti potilasturvallisuuden vuoksi. 
Kielitaidon testaaminen näissä ammateissa 
ei saisi olla peruste ammattihenkilöiden 
sulkemiseksi työmarkkinoilta 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa, ja sen olisi 
oltava joka tapauksessa kohtuullista ja 
tarpeellista.

Or. it

Tarkistus 5
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 

"f) 'työkokemuksella' kyseisen ammatin 
tosiasiallista ja laillista kokoaikaista tai 
vastaavaa osa-aikaista harjoittamista 
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harjoittamista jäsenvaltiossa;" jäsenvaltiossa, siten että se edistää 
tietojen, taitojen ja pätevyyden 
hankkimista kyseistä ammattia varten;

Or. it

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) 'eurooppalaisella ammattikortilla' 
ammattihenkilölle myönnettyä sähköistä 
todistusta, joka osoittaa, että hänen 
pätevyytensä on tunnustettu 
vastaanottavaan jäsenvaltioon 
sijoittautumista varten tai että hän on 
täyttänyt kaikki vaadittavat edellytykset 
palvelujen tarjoamiseksi vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa väliaikaisesti ja 
satunnaisesti;

k) 'eurooppalaisella ammattikortilla' 
kotijäsenvaltion tai toimivaltaisen 
viranomaisen ammattihenkilölle 
myöntämää sähköistä todistusta, joka 
osoittaa, että hänen pätevyytensä ja 
taitonsa on tunnustettu vastaanottavaan 
jäsenvaltioon sijoittautumista varten tai että 
hän on täyttänyt kaikki vaadittavat 
edellytykset palvelujen tarjoamiseksi 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
väliaikaisesti ja satunnaisesti;

Or. it

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio tukee jäsenvaltioita niiden 
toimissa pakollisen eurooppalaisen 
ammattikortin käyttöönottamiseksi. 
Ennen näitä toimia voidaan tehdä 
vaikutustenarvio.

Or. it
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Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 a artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa kriteerit, 
joiden perusteella nimetään ammatit, 
joihin eurooppalainen ammattikortti 
myönnetään ensisijaisesti.
Alustavasti pidetään ensisijaisina 
seuraavia kriteerejä:

1. ammatti on säännelty vähintään 
viidessä jäsenvaltiossa;

2. ammatti tarjoaa suuria 
mahdollisuuksia liikkuvuuteen Euroopan 
unionissa;
3. ammatin harjoittajien tai sen 
ammattialajärjestöjen keskuudessa 
vallitsee suuri kiinnostus.

Or. it

Tarkistus 9
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 

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 
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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.

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. it

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 c 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. it

Tarkistus 11
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 

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

vastaavasta IMI-tiedostosta. 
Kotijäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle 
menettelyn tilasta.

Or. it

Tarkistus 12
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 myös tiedot kurinpidollisista 
toimista, hallinnollisista tai
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 viipymättä kaikista 
päivityksistä eurooppalaisen ammattikortin 
haltijalle ja vastaavaan IMI-tiedostoon 
liittyville toimivaltaisille viranomaisille.

Or. it

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 e artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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eurooppalaisen ammattikortin haltijalla on 
milloin tahansa oikeus vaatia pyynnöstä 
IMI-järjestelmään sisältyvän oman 
tiedostonsa tietojen korjaamista, 
poistamista ja estämistä ja että haltijalle 
ilmoitetaan tästä oikeudesta eurooppalaisen 
ammattikortin myöntämishetkellä ja 
muistutetaan siitä kahden vuoden välein 
eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämisen jälkeen.

eurooppalaisen ammattikortin haltijalla on 
milloin tahansa oikeus vaatia pyynnöstä 
IMI-järjestelmään sisältyvän oman 
tiedostonsa tietojen maksutonta 
korjaamista, poistamista ja estämistä ja että 
haltijalle ilmoitetaan tästä oikeudesta 
eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämishetkellä ja muistutetaan siitä 
kahden vuoden välein eurooppalaisen 
ammattikortin myöntämisen jälkeen.

Or. it

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

Komission teksti Tarkistus

a) kotijäsenvaltiossa laillisesti harjoitetun 
ammatillisen toiminnan ja vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa säännellyn vastaavan 
ammatin väliset erot ovat niin suuret, että 
korvaavien toimenpiteiden soveltaminen 
tosiasiassa merkitsisi, että hakijan olisi 
suoritettava vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
koko yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen oppimäärä voidakseen 
harjoittaa täysimääräisesti säänneltyä 
ammattia vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

a) kotijäsenvaltiossa laillisesti harjoitetun 
ammatillisen toiminnan ja vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa säännellyn vastaavan 
ammatin väliset erot ovat objektiivisesti 
niin suuret, että välttämättömien 
korvaavien toimenpiteiden soveltaminen 
merkitsisi, että hakijan olisi suoritettava 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa koko 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
oppimäärä voidakseen harjoittaa
täysimääräisesti säänneltyä ammattia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

Or. it
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Tarkistus 15
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, 
epäämisellä varmistettaisiin tavoitellun 
tavoitteen toteutuminen eikä se ylittäisi 
sitä, mikä on tarpeen.

Or. it

Tarkistus 16
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 17
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 30 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
44 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) teoreettisen ja käytännöllisen opiskelun 
jälkeen kuusi kuukautta harjoittelua 
yleisölle avoimessa apteekissa tai 

b) teoreettisen ja käytännöllisen opiskelun 
aikana tai sen jälkeen kuusi kuukautta 
harjoittelua yleisölle avoimessa apteekissa 
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sairaalassa kyseisen sairaalan 
farmaseuttisen osaston valvonnassa.

tai sairaalassa kyseisen sairaalan 
farmaseuttisen osaston valvonnassa.

Or. it


