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LYHYET PERUSTELUT

Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin muuttaminen on yksi 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 12 viputekijästä kasvun vauhdittamiseksi ja 
luottamuksen lisäämiseksi. Komission ehdotuksen tavoitteena on lisätä liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla helpottamalla ja nopeuttamalla ammattipätevyyksien 
tunnustamismenettelyjä. Vaikka henkilöiden vapaa liikkuvuus on yksi sisämarkkinoiden 
neljästä perusvapaudesta, edelleen 20 prosenttia SOLVIT-tapauksista koskee 
ammattipätevyyksien tunnustamiseen liittyviä ongelmia.

Komissio esitti kahden julkisen kuulemisen perusteella joulukuussa 2011 ehdotuksensa 
ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin muuttamisesta. 

Koska tämän lausunnon laatija on ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta, valmistelija keskittyy erityisesti tiettyihin terveydenhuollon 
ammatteihin sekä terveysalaan liittyviin näkökohtiin. Keskiössä on potilasturvallisuus. 

Ehdotuksen keskeiset kohdat

Eurooppalainen ammattikortti

Komission ehdotuksen keskeisiä kohtia on eurooppalainen ammattikortti, jota parlamentti piti 
marraskuussa 2011 antamassaan päätöslauselmassa hyvänä ajatuksena. Sähköisen todistuksen 
kaltaisen ammattikortin avulla on tarkoitus nopeuttaa ja helpottaa tunnustamismenettelyä ja 
tehdä siitä läpinäkyvämpi. Kortin käyttöönotto on vapaaehtoista ja tapahtuu ammattialan 
järjestöjen pyynnöstä. Jos kortti otetaan käyttöön, on käytettävä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää (IMI). 

Valmistelija kannattaa ammattikortin käyttöönottoa ja IMI-järjestelmän käyttöä, mutta katsoo, 
että kortin vapaaehtoista luonnetta on korostettava voimakkaammin. Lisäksi valmistelija pitää 
ehdotukseen sisältyviä käsittelyaikoja liian kunnianhimoisina, ja olettama, että vastaanottavan 
jäsenvaltion päätöksen antamatta jättäminen tarkoittaisi automaattisesti ammattipätevyyden 
tunnustamista, on ristiriidassa potilasturvallisuuteen liittyvän tavoitteen kanssa. Jos 
viranomainen ei hakemusruuhkan vuoksi kykene käsittelemään hakemusta määräajassa, sen 
olisi hylättävä hakemus, jotta ei pääse syntymään vaaratilanteita. Hakijan olisi siis aloitettava 
hakemusmenettely uudelleen, mikä pitkittäisi menettelyä tarpeettomasti ja olisi ristiriidassa 
ammattikortin idean eli pätevyyden nopean tunnustamisen kanssa. 

Automaattiseen tunnustamismenettelyyn kuuluvia ammatteja koskevat vähimmäisvaatimukset

Automaattiseen tunnustamismenettelyyn kuuluu tällä hetkellä seitsemän ammattia, joista 
kuusi on hoitoalan ammatteja. Nämä ovat lääkärin, hammaslääkärin, eläinlääkärin, 
sairaanhoitajan, kätilön ja proviisorin ammatit. Automaattinen tunnustaminen perustuu 
koulutussisältöjen ja koulutusta koskevien vaatimusten yhdenmukaistamiseen jäsenvaltioissa. 
Tämän perusteella pätevyydet, jotka ovat direktiivin liitteen V mukaisia, on tunnustettava 
toisessa jäsenvaltiossa automaattisesti ja ilman pätevyyden tarkastamista. 
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Komission ehdotuksessa päivitetään lääkäreitä, sairaanhoitajia ja kätilöitä koskevia 
vähimmäiskoulutusvaatimuksia. 

Valmistelija vastustaa sitä, että sairaanhoitajan ja kätilön koulutukseen pääsyn edellytyksenä 
olevaa yleissivistävien kouluopintojen pituutta lisättäisiin 10 vuodesta 12 vuoteen. Juuri 
hoitoalan uhkaavan työvoimapulan vuoksi on ehdottomasti lisättävä liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla. On kuitenkin pidettävä huoli siitä, että ehtojen tiukentamisella, kuten 
sairaanhoitajien ja kätilöiden tapauksessa, ei luoda uusia keinotekoisia esteitä. Koulutuksena 
ilmaistun edellytyksen yleinen tiukentaminen on ristiriidassa sen kanssa, että tarkoituksena on 
selviytyä Eurooppaa uhkaavasta hoitoalan työvoimapulasta. Komissio on perustellut 
yleissivistävän koulutuksen pidentämistä hoitoalan lisääntyneillä vaatimuksilla. Valmistelija 
katsoo kuitenkin, että hoitoalan lisääntyviin vaatimuksiin ei voida vastata pidentämällä 
yleissivistävien kouluopintojen kestoa, vaan on parannettava koulutusta. Euroopan erilaisten 
koulujärjestelmien vuoksi ei ole myöskään järkevää keskittyä pelkästään kouluvuosien 
määrään. Direktiivillä koordinoidaan koulutuksen vähimmäisvaatimuksia. Jäsenvaltiot saavat 
siis määrätä koulutukseen pääsyn ehdoksi yli kymmenvuotisen yleissivistävän koulutuksen. 

Osittainen pätevyys

Osittainen pätevyys tarkoittaa, että vastaanottava jäsenvaltio voi rajoittaa säänneltyyn 
ammattiin pääsyn poikkeuksellisesti sellaisiin tehtäviin, jotka vastaavat kotijäsenvaltiossa 
hankittua pätevyyttä. 

Osittaisen pätevyyden ajatus on periaatteessa tervetullut, sillä se voi auttaa lisäämään 
liikkuvuutta unionissa. Potilasturvallisuuteen liittyvistä syistä sitä ei saa kuitenkaan soveltaa 
hoitoalan ammatteihin. 

Hälytysmekanismi

Komissio ehdottaa hälytysmekanismin käyttöönottoa. Komission ehdotuksen mukaan 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat velvollisia varoittamaan muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisia viranomaisia ammattihenkilöistä, joilta viranomainen tai tuomioistuin on 
kieltänyt ammatinharjoittamisen. 

Valmistelija pitää tätä erittäin hyvänä, koska on esimerkkejä siitä, että hoitoalan 
ammattihenkilö on menettänyt toimilupansa kotijäsenvaltiossaan mutta työskennellyt siitä 
huolimatta luvatta toisessa jäsenvaltiossa. 

Hälytysmekanismia olisi kuitenkin sovellettava kaikkiin hoitoalan ammatteihin, kuuluvatpa 
ne sitten automaattisen tai yleisen tunnustamisjärjestelmän piiriin. Keinotekoisen eron 
tekeminen hälytysmekanismin soveltamisessa ei ole potilasturvallisuuden kannalta 
asianmukaista. 

Kielitaitovaatimukset 

Potilasturvallisuuden varmistamiseksi hoitoalan ammattihenkilöillä on oltava riittävä 
kielitaito. Valmistelijan mielestä on kuitenkin ehdottomasti varmistettava, että kielitaito 
tarkastetaan ennen ammattiin pääsyä.
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TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 46 artiklan, 53 artiklan 
1 kohdan ja 62 ja 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 46 artiklan, 53 artiklan 
1 kohdan, 62, 114 ja 168 artiklan,

Perustelu

Tarkistetulla direktiivillä on voitava varmistaa, että kansalaisten turvallisuus on 
ammattihenkilöiden vapaan liikkuvuuden päällimmäinen tavoite. Ehdotuksella olisi näin ollen 
oltava sekä kansanterveyden (SEUT-sopimuksen 168 artikla) että sisämarkkinat (SEUT-
sopimuksen 114 artikla) kattava yhdistetty oikeusperusta. Siten varmistetaan, että jäsenvaltiot 
pystyvät tarpeen tullen suojelemaan potilaita ja kuluttajia mahdollisilta vahingoilta.

Tarkistus 2

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. Ammattipätevyyden 
tunnustaminen korttijärjestelmän 
puitteissa kuuluu yksinomaan 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaan.

Perustelu

Tarkistuksessa täsmennetään, ettei pidä jäädä epäselväksi, mikä taho on vastuussa 
pätevyyden tunnustamisesta ammattikorttijärjestelmän puitteissa. Tunnustamisprosessin 
avoimuuden, luotettavuuden ja laadukkuuden varmistamisen on oltava kokonaan 
vastaanottavan jäsenvaltion vastuulla.
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Tarkistus 3

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, joita ovat 
esimerkiksi potilasturvallisuus,
jäsenvaltion olisi voitava evätä osittainen 
pätevyys. Potilasturvallisuuteen liittyvistä 
syistä osittaista pätevyyttä ei sovelleta 
hoitoalan ammatteihin. 

Perustelu

Potilasturvallisuuteen liittyvistä syistä osittaista pätevyyttä ei voi soveltaa hoitoalan 
ammatteihin. Automaattisen tunnustamisjärjestelmän piiriin kuuluviin hoitoalan ammatteihin 
sovelletaan koulutusta koskevia vähimmäisvaatimuksia, jotka vahvistetaan tässä direktiivissä. 
Osittainen pätevyys on siten ristiriidassa automaattisen tunnustamisen kanssa.

Tarkistus 4

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 

(15) Sairaanhoidon ja kätilöiden ammatit 
ovat kehittyneet merkittävästi kolmen 
viime vuosikymmenen aikana: 
yhteisöperustainen terveydenhuolto, 
monimutkaisten hoitojen käyttö ja 
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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.

jatkuvasti kehittyvä tekniikka edellyttävät 
sairaanhoitajilta ja kätilöiltä kykyä 
itsenäisempään työskentelyyn.
Sairaanhoidon ja kätilön ammattien 
opiskelijoiden valmistamiseksi näihin 
monitahoisiin terveydenhuollon 
vaatimuksiin heillä on jatkossakin oltava 
vankat yleissivistävät opinnot suoritettuina 
ennen koulutuksen aloittamista, mutta 
ratkaisevia ovat kuitenkin koulutuksen 
laatu ja sisältö, joita on jatkuvasti 
mukautettava näiden ammattien uusiin 
haasteisiin. 

Perustelu

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und Pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen und die 
Zulassungsvoraussetzung auf eine mindestens zehnjährige allgemeine Schulausbildung 
festzusetzen. Zudem kann den gestiegenen Anforderungen im Gesundheitswesen nicht durch 
eine längere Schulbildung, sondern durch eine verbesserte Ausbildung Rechnung getragen 
werden.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Terveydenhuollon ammattilaisten 
liikkuvuutta olisi käsiteltävä myös 
Euroopan terveydenhuoltohenkilöstön 
laajemmassa asiayhteydessä. Siihen olisi 
paneuduttava erityisellä Euroopan tason 
strategialla ja yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa, jotta voitaisiin varmistaa 
potilaiden ja kuluttajien mahdollisimman 
korkeatasoinen suojelu ja säilyttää 
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samalla kansallisten 
terveydenhuoltojärjestelmien rahoituksen 
ja organisaation kestävyys.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a)
Kaksoisammattikoulutusjärjestelmät ovat 
alhaisen nuorisotyöttömyyden keskeinen 
osatekijä, koska ne on räätälöity talouden 
ja työmarkkinoiden vaatimusten 
mukaisiksi. Tämä varmistaa mutkattoman 
siirtymisen koulutuksesta työelämään. Jos 
jollakin säännellyllä ammattialalla 
aiotaan luoda yleiset koulutuspuitteet, 
joita varten jossakin jäsenvaltiossa on jo 
käytössä kaksoiskoulutusjärjestelmä, 
yleisten koulutuspuitteiden olisi silloin 
perustuttava tähän käsitteelliseen 
lähestymistapaan siten, että samalla 
kuitenkin säilytetään kyseessä olevassa 
jäsenvaltiossa käytössä olevat normit.

Tarkistus 7

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 

(19) Direktiiviin 2005/36/EY sisältyy jo 
nyt velvollisuus, jonka mukaan 
ammattihenkilöillä on oltava tarvittava 
kielitaito. Velvollisuuden tarkistaminen on 
tuonut ilmi tarpeen määritellä 
kielitaitovaatimukset tarkemmin ja
selkeyttää toimivaltaisten viranomaisten ja 
työnantajien roolia erityisesti 
potilasturvallisuuden vuoksi.
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ammattihenkilöiden sulkemiseksi 
työmarkkinoilta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa.

Vaikka kielitestit eivät saisi olla 
ammattipätevyyden tunnustamatta 
jättämisen peruste, sellaisten ammattien 
tapauksessa, joilla on vaikutusta 
potilaisiin, kuten esimerkiksi 
potilasturvallisuus ja hoitotoimenpiteet 
sekä palvelujen tarjoaminen ja potilaille 
tiedottaminen, on erittäin tärkeää testata 
kielitaito ennen kuin henkilölle annetaan 
lupa harjoittaa ammattia. Sen kielialueen 
virallisen kielen tai virallisten kielten 
taito, jolla ammattihenkilö haluaa 
työskennellä, on ehdoton edellytys. Kieliä 
koskevan yhteisen eurooppalaisen 
viitekehyksen tasoa C1 olisi pidettävä 
tässä asiassa vähimmäisnormina.

Tarkistus 8

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 

(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. Kaikille jäsenvaltioille olisi 
lähetettävä hälytys, jollei 
ammattihenkilöllä ole enää oikeutta siirtyä 
toiseen jäsenvaltioon sellaisen
kurinpitotoimen tai rikosoikeudellisen 
tuomion johdosta, joka rajoittaa kokonaan 
tai osittain tämän oikeutta laillisesti 
harjoittaa ammattiaan, tai jos 
ammattihenkilö on ammattipätevyyden 
tunnustamista hakiessaan käyttänyt tai 
yrittänyt käyttää hyväkseen vääriä 
asiakirjoja. Hälytys olisi annettava IMIn 
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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.

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.

Perustelu

Komission ehdottamasta sanamuodosta seuraisi, että hälytysmenettelyä sovellettaisiin niihin 
hoitoalan ammatteihin, joihin sovelletaan automaattista tunnustamista. Potilasturvallisuuteen 
liittyvistä syistä ei pitäisi tehdä keinotekoista eroa automaattisen tunnustamismenettelyn 
piiriin kuuluvien hoitoalan ammattien ja yleisen tunnustamismenettelyn piiriin kuuluvien 
hoitoalan ammattien välillä. 

Tarkistus 9

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,

(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, liitteessä IV 
määriteltyjen ammattien luettelon 
mukauttamiseksi, 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 
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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.

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.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 166 artiklan mukaan jäsenvaltiot vastaavat ammatillisen koulutuksen 
sisällöstä. 

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 1 artiklaan kolmas kohta 
seuraavasti:
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"Tämän direktiivin soveltaminen ei 
rajoita toimenpiteitä, jotka ovat 
välttämättömiä kuluttajien ja terveyden 
korkeatasoisen suojan takaamiseksi.".

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

-j) 'kaksoiskoulutuksella' ammatillisen 
pätevyyden vuorottelevaa tarjoamista 
kahdessa oppimisympäristössä –
työympäristössä ja ammattikoulussa –
koordinoitujen koulutus- ja laatunormien 
pohjalta. Termi 'ammatillinen pätevyys' 
tarkoittaa kykyä ja halua käyttää tietoja, 
kykyjä ja henkilökohtaisia, sosiaalisia ja 
metodologisia taitoja sekä työtilanteissa 
että ammatillista ja henkilökohtaista 
kehitystä varten;

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – 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 säänneltyyn ammattiin 
pääsemiseksi jäsenvaltion lakien, 
asetuksien tai hallinnollisten määräysten 
mukaisesti;

Perustelu

Sana "palkallinen" on tarpeen poistaa, koska henkilöiden, jotka suorittavat harjoittelujaksoa, 
joka on olennainen osa heidän ammatillista koulutustaan, ei pitäisi joutua epäsuotuisampaan 
asemaan, jos he ovat palkattomassa harjoittelussa. Sisällyttämällä tekstiin sanat "jäsenvaltion 
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lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten mukaisesti" selvennetään, että jäsenvaltiot 
määrittelevät kuhunkin säänneltyyn ammattiin pääsemisen edellytykset.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 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' 
toimivaltaisen viranomaisen
ammattihenkilölle myöntämää sähköistä 
todistusta, jolla tämä voi pyydettäessä
osoittaa pätevyytensä vastaanottavaan 
jäsenvaltioon sijoittautumista varten tai 
palvelujen tarjoamiseksi vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa väliaikaisesti ja 
satunnaisesti;

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
eurooppalaisen ammattikortin haltija 
hyötyy 4 b – 4 e artiklaan liittyvistä 
oikeuksista, kun asianomaisen
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
on vahvistanut kortin tämän artiklan 3 ja 
4 kohdassa säädetyllä tavalla.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
eurooppalaisen ammattikortin haltija 
hyötyy 4 b – 4 e artiklaan liittyvistä 
oikeuksista, edellyttäen, että
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut kortin tämän 
artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyllä tavalla.

Perustelu

Sellaisten ammattien tapauksessa, joista aiheutuu turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia 
yleisessä automaattisessa tunnustamisjärjestelmässä, jäsenvaltioilla pitäisi olla vastuu 
ammattikortin vahvistamisesta.
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Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli pätevyyden haltija aikoo tarjota 
II osaston nojalla muita kuin 7 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuja palveluja, 
eurooppalaisen ammattikortin luo ja 
vahvistaa kotijäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen 4 b ja 4 c artiklan 
mukaisesti.

3. Mikäli pätevyyden haltija aikoo tarjota 
II osaston nojalla muita kuin 7 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuja palveluja ja jos 
kyse on direktiivin 2005/36/EY nojalla 
automaattisesta tunnustamisesta 
hyötyvistä terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä, eurooppalaisen 
ammattikortin luo ja myöntää
kotijäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen 4 b ja 4 c artiklan mukaisesti 
ja vahvistaa vastaanottava jäsenvaltio.

Perustelu

Ammattipätevyyden tunnustamisesta päättää vastaanottava jäsenvaltio. Sellaisten ammattien 
tapauksessa, joista aiheutuu turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia yleisessä automaattisessa 
tunnustamisjärjestelmässä, jäsenvaltioilla pitäisi olla vastuu kortin vahvistamisesta.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
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 

5. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
eurooppalaisia ammattikortteja 
myöntämään valtuutetut toimivaltaiset 
viranomaiset. Viranomaisten on 
varmistettava eurooppalaisia 
ammattikortteja koskevien hakemusten 
tasapuolinen, puolueeton ja oikea-aikainen 
käsittely. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat 
kansalaisille, mahdolliset hakijat mukaan 
lukien, eurooppalaisen ammattikortin 
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ammattikortteja. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toimivaltaiset 
viranomaiset tiedottavat kansalaisille, 
mahdolliset hakijat mukaan lukien, 
eurooppalaisen ammattikortin eduista, 
mikäli sellainen on saatavissa.

eduista, mikäli sellainen on saatavissa.

Perustelu

Koska jäsenvaltioiden olisi voitava määritellä ammattikortin myöntämisestä vastaavat 
viranomaiset, maininta tukikeskuksista on poistettava.

Tarkistus 17

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

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. Eurooppalaiset ammattikortit ovat 
pyynnöstä saatavilla niitä ammatteja 
varten, jotka katetaan komission
58 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
antamissa täytäntöönpanosäädöksissä.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 a artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio voi ottaa eurooppalaisen 
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ammattikortin käyttöön 
täytäntöönpanosäädöksellä 58 artiklassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen edellyttäen, että kyseessä 
olevalla ammattialalla on riittävästi 
liikkuvuutta tai mahdollisuuksia 
riittävään liikkuvuuteen, että sidosryhmät 
ovat riittävän kiinnostuneita asiasta tai 
että kyseistä ammattia säännellään 
riittävän monessa jäsenvaltiossa.

Perustelu

Tarkastelumenettelyä olisi käytettävä, koska täytäntöönpanosäädöksen katsotaan viittaavan 
ohjelmiin, joilla on huomattavia vaikutuksia 2 artiklan 2 kohdan tai asetuksen 182/2011 
mukaisesti.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 a artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Täytäntöönpanosäädöksissä 
määritellään myös eurooppalaisen 
ammattikortin muoto, eurooppalaisen 
ammattikortin myöntämistä koskevan 
hakemuksen tueksi tarvittavat käännökset 
ja hakemusten arvioimiseksi tarvittavat 
tiedot ottaen huomioon asiaan liittyvän 
ammatin erityispiirteet. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 20

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

Perustelu

Maksujen laskenta ja jakautuminen kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. 

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ammattipätevyyden haltija voi hakea 
kotijäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta eurooppalaista 
ammattikorttia kaikilla välineillä, myös 
internetsovelluksen avulla.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ammattipätevyyden haltija voi hakea 
eurooppalaista ammattikorttia kirjallisesti 
tai sähköisessä muodossa 57 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 22

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

2. Hakemusten tueksi on tarvittaessa 
liitettävä 7 artiklan 2 kohdassa ja 
liitteessä VII edellytettävät asiakirjat. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti asiakirjavaatimusten 
määrittelemisestä.

2. Hakemusten tueksi on tarvittaessa 
liitettävä 7 artiklan 2 kohdassa ja 
liitteessä VII edellytettävät asiakirjat. 
Vastaanottava jäsenvaltio voi 
perusteltujen epäilysten vuoksi vaatia 
alkuperäisten asiakirjojen toimittamista. 

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään eurooppalaiseen 
ammattikorttiin ja IMI-tiedostoon 
sisältyvien tietojen tekniset eritelmät ja 
tietojen eheyden, luottamuksellisuuden ja 
oikeellisuuden varmistamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet, eurooppalaisen ammattikortin 
saatavuuden haltijalleen mahdollistavat 
edellytykset ja menettelyt. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

IMI-järjestelmä on viranomaisten väliseen viestintään tarkoitettu väline. Esimerkiksi 
hakijoilla ei pitäisi olla pääsyä IMI-järjestelmään. 

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalainen ammattikortti muiden kuin 
7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
palvelujen väliaikaista tarjoamista varten

Eurooppalainen ammattikortti muiden kuin 
7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
palvelujen väliaikaista tarjoamista varten 
sekä direktiivin 2005/36/EY nojalla 
automaattisen tunnustuksen saaville 
terveydenhuollon ammattilaisille

Perustelu

Terveydenhuollon ammattialojen tapauksessa eurooppalaisen ammattikortin vahvistamisen 
pitäisi olla jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten vastuulla.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
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 
sekä sen liiteasiakirjat ja myönnettävä
eurooppalainen ammattikortti yhden 
kuukauden kuluessa puutteettoman 
hakemuksen vastaanottamisesta. Sen on 
sen jälkeen toimitettava eurooppalainen 
ammattikortti välittömästi kyseessä olevan 
vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
ilmoitettava asiasta hakijalle. Kyseisen 
vastaanottavan jäsenvaltion on tehtävä
7 artiklassa tarkoitettu ilmoitus. 
Vastaanottava jäsenvaltio ei saa edellyttää 
muuta ilmoitusta 7 artiklan nojalla 
seuraavan vuoden aikana, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
1 kohdan soveltamista.
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Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
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. Vastaanottavan jäsenvaltion päätökseen 
tai päätöksen antamatta jättämiseen 
1 kohdassa tarkoitetussa neljän viikon 
määräajassa voidaan hakea muutosta 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Perustelu

Ammattipätevyyden tunnustamisesta päättää vastaanottava jäsenvaltio. Määräaikoja on 
pidennettävä, jotta toimivaltaisilla viranomaisilla olisi riittävästi aikaa tarkastaa asiakirjat.

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

3. Jos eurooppalaisen ammattikortin haltija 
haluaa tarjota palvelua muissa kuin 
1 kohdan mukaisesti tiedon alun perin 
saaneissa jäsenvaltioissa tai haluaa jatkaa 
palvelujen tarjoamista 1 kohdassa 
tarkoitettua kahden vuoden jaksoa 
pitempään, hän voi jatkaa 1 kohdassa 
tarkoitettua eurooppalaisen ammattikortin 
käyttöä. Näissä tapauksissa eurooppalaisen 
ammattikortin haltijan on tehtävä 
7 artiklassa säädetty ilmoitus.

3. Jos eurooppalaisen ammattikortin haltija 
haluaa tarjota palvelua muissa kuin 
1 kohdan mukaisesti tiedon alun perin 
saaneissa jäsenvaltioissa tai haluaa jatkaa 
palvelujen tarjoamista 1 kohdassa 
tarkoitettua kahden vuoden jaksoa 
pitempään, hän voi jatkaa 1 kohdassa 
tarkoitettua eurooppalaisen ammattikortin 
käyttöä. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on välitettävä 
ajantasaistettu eurooppalainen 
ammattikortti kyseessä olevalle 
vastaanottavalle jäsenvaltiolle. Näissä 
tapauksissa eurooppalaisen ammattikortin 
haltijan on tehtävä 7 artiklassa säädetty 
ilmoitus.
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Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

4. Eurooppalainen ammattikortti on 
voimassa niin kauan kuin sen haltijalla on 
oikeus harjoittaa ammattia 
kotijäsenvaltiossa IMI-tiedostoon 
sisältyvien asiakirjojen ja tietojen 
perusteella.

4. Eurooppalainen ammattikortti on 
voimassa niin kauan kuin sen haltijalla on 
oikeus harjoittaa ammattia 
kotijäsenvaltiossa IMI-tiedostoon 
sisältyvien asiakirjojen ja tietojen 
perusteella tai ellei haltijalta ole kielletty 
ammatin harjoittamista jossakin 
jäsenvaltiossa.

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalainen ammattikortti 
sijoittautumista ja 7 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen palvelujen väliaikaista 
tarjoamista varten

Eurooppalainen ammattikortti 
sijoittautumista ja 7 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen palvelujen väliaikaista 
tarjoamista varten sekä III osaston 
III luvun nojalla automaattisen 
tunnustuksen saavien terveydenhuollon 
ammattilaisten suorittamien palvelujen 
väliaikaista tarjoamista varten

Perustelu

Vastaanottavan jäsenvaltion pitäisi päättää eurooppalaisen ammattikortin myöntämisestä 
sijoittautumista sekä palvelujen väliaikaista ja satunnaista tarjoamista varten 7 artiklan 4 
kohdan mukaisesti (kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia 
aiheuttavat säännellyt ammatit) ja direktiivin 2005/36/EY III luvun nojalla automaattisen 
tunnustuksen saavien terveydenhuollon ammattilaisten väliaikaisesti ja satunnaisesti 
tarjoamien palvelujen tapauksessa. Terveydenhuollon ammattialat ovat avainroolissa 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisessa ja niihin liittyy riskejä kansanterveyden kannalta. 
Jos terveydenhuollossa tapahtuu virheitä, sillä on toisesta jäsenvaltiosta tulleen potilaan 
lisäksi vaikutuksia myös koko vastaanottavan jäsenvaltion terveydenhuoltojärjestelmään.
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Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
 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 viiden 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 
vastaavasta IMI-tiedostosta. 
Kotijäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle 
menettelyn tilasta.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
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 kahdeksan viikon
kuluessa kotijäsenvaltion lähettämän 
eurooppalaisen ammattikortin 
vastaanottamisesta. Jos jäsenvaltiolla on 
perusteltuja epäilyksiä, se voi pyytää 
kotijäsenvaltiolta lisätietoja. Pyyntö ei 
keskeytä kahdeksan viikon määräajan 
kulumista.
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Perustelu

Ammattipätevyyden tunnustamisesta päättää vastaanottava jäsenvaltio. Määräaikoja on 
pidennettävä, jotta toimivaltaisilla viranomaisilla olisi riittävästi aikaa tarkastaa asiakirjat.

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

3. Vastaanottavan jäsenvaltion on 
päätettävä 7 artiklan 4 kohdassa ja 
14 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
kahden kuukauden kuluessa 
kotijäsenvaltion toimittaman 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistuksen vastaanottamisesta, 
tunnustaako se haltijan pätevyyden vai 
määrääkö se hänelle korvaavia 
toimenpiteitä. Jos jäsenvaltiolla on 
perusteltuja epäilyksiä, se voi pyytää 
kotijäsenvaltiolta lisätietoja. Pyyntö ei 
keskeytä kahden kuukauden määräajan 
kulumista.

3. Vastaanottavan jäsenvaltion on 
päätettävä 7 artiklan 4 kohdassa ja 
14 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa
kahdentoista viikon kuluessa 
kotijäsenvaltion toimittaman 
eurooppalaisen ammattikortin 
vastaanottamisesta, tunnustaako se haltijan 
pätevyyden vai määrääkö se hänelle 
korvaavia toimenpiteitä. Jos jäsenvaltiolla 
on perusteltuja epäilyksiä, se voi pyytää 
kotijäsenvaltiolta lisätietoja. Pyyntö ei 
keskeytä kahdentoista viikon määräajan 
kulumista.

Perustelu

Ammattipätevyyden tunnustamisesta päättää vastaanottava jäsenvaltio. Määräaikoja on 
pidennettävä, jotta toimivaltaisilla viranomaisilla olisi riittävästi aikaa tarkastaa asiakirjat.

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
määräajoissa tai jollei se pyydä lisätietoja
kuukauden kuluessa siitä, kun 

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, 
kun kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
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kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen ammattikortin 
ja tunnustaneen näin ammattihenkilön 
pätevyyden harjoittaa kyseistä säänneltyä 
ammattia vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen ammattikortin 
tilapäisesti ja tunnustaneen näin 
ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa 
kyseistä säänneltyä ammattia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Ehdotus 
lisätietojen saamisesta keskeyttää kolmen 
kuukauden hyväksymisajan enintään 
kahdeksi kuukaudeksi.

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä olevan 5 kohdan ensimmäistä 
virkettä ei sovelleta potilasturvallisuuteen 
vaikuttaviin hoitoalan ammatteihin.

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

2. IMI-tiedostoon sisältyvien tietojen 
tarkastelu on sallittua kotijäsenvaltion ja 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille ja eurooppalaisen 
ammattikortin haltijalle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY(**) mukaisesti.

2. IMI-tiedostoon sisältyvien tietojen 
tarkastelu on sallittua kotijäsenvaltion ja 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY(**) 
mukaisesti.

Perustelu

IMI-järjestelmä on viranomaisten väliseen viestintään tarkoitettu väline. Esimerkiksi 
hakijoilla ei pitäisi olla pääsyä IMI-järjestelmään.
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Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
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, tutkintotyyppi ja
ammatti, kansallisuus 
tunnustamishetkellä, nykyinen 
rekisteröintitilanne, sovellettava 
järjestelmä, asiaan liittyvät toimivaltaiset 
viranomaiset, kortin numero, 
turvaominaisuudet ja viittaus voimassa 
olevaan henkilötodistukseen.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
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, ammattinimike, 
todistus koulutuksesta, todistus 
työkokemuksesta, sovellettava järjestelmä, 
asiaan liittyvät toimivaltaiset viranomaiset, 
kortin numero, turvaominaisuudet ja 
viittaus voimassa olevaan 
henkilötodistukseen.
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Perustelu

Ammattipätevyyden tunnustamisessa ratkaisevia tekijöitä ovat koulutus ja työkokemus. Siksi 
tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta on syytä säätää pakollisiksi. Direktiivissä käsitellään 
ammattipätevyyden, eikä ammatin, tunnustamista, minkä vuoksi ammattikortista on käytävä 
ilmi ammattinimike, joka mahdollistaa ammatin harjoittamisen.

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
työnantajat, asiakkaat, potilaat ja muut 
asianomaiset voivat tarkistaa kortinhaltijan 
niille esittämän eurooppalaisen 
ammattikortin aitouden ja voimassaolon, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 
3 kohdan soveltamista. 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.

7. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
työnantajat, asiakkaat, potilaat ja muut 
asianomaiset voivat tarkistaa kortinhaltijan 
niille esittämän eurooppalaisen 
ammattikortin aitouden ja voimassaolon, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 
3 kohdan soveltamista. Komission on 
annettava täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään IMI-tiedoston 
tarkasteluedellytykset, tekniset välineet ja 
menettelyt ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua tarkistamista varten. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

Kun hyväksytään yleisluonteisia säädöksiä, olisi sovellettava asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä. Menettelyllä varmistetaan, että komissio ei voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, jotka ovat ristiriidassa komitean lausunnon kanssa. Siksi tässä 
tapauksessa olisi parasta noudattaa tarkastelumenettelyä.

Tarkistus 39

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

7. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
työnantajat, asiakkaat, potilaat ja muut 
asianomaiset voivat tarkistaa kortinhaltijan 
niille esittämän eurooppalaisen 
ammattikortin aitouden ja voimassaolon, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 
3 kohdan soveltamista.

7. Vastaanottavien jäsenvaltioiden on 
säädettävä, että työnantajat, asiakkaat, 
potilaat ja muut asianomaiset voivat 
tarkistaa kortinhaltijan niille esittämän 
eurooppalaisen ammattikortin aitouden ja 
voimassaolon, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 ja 3 kohdan soveltamista.

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

-a) ammattihenkilöllä on täysi pätevyys 
harjoittaa kotijäsenvaltiossaan 
ammatillista toimintaa, jota varten 
voidaan myöntää osittainen pätevyys 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
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. Jäsenvaltiot voivat myöntää osittaisen 
pätevyyden tapauskohtaisesti hoitoalan 
ammateissa, joissa suoritettavat tehtävät 
eivät vaikuta potilasturvallisuuteen. 
Osittainen pätevyys voidaan evätä, mikäli 
epäämistä perustellaan yleiseen etuun 
liittyvillä syillä kansanterveyden 
turvaamiseksi ja potilasturvallisuuden 
varmistamiseksi.
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Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta – a 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) sellaisten ammattien tapauksessa, joista 
aiheutuu potilasturvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia, 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 sen 
kielialueen, jolla ammattihenkilö haluaa 
työskennellä, virallisen kielen 
osaamisesta.".

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
11 artikla – c kohta – ii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

ii) säännellystä yleissivistävästä tai 
ammatillisesta koulutuksesta tai 
säännellyn ammatin ollessa kyseessä 
ammattikoulutuksesta, jossa on 
i alakohdassa mainittua koulutustasoa 
vastaava erityisrakenne ja joka antaa 
tason b ylittävän pätevyyden, mikäli 
kyseinen koulutus johtaa vastaavaan 
ammatilliseen tasoon ja antaa valmiudet 
vastaavantasoisiin vastuisiin ja tehtäviin, 
sikäli kuin tutkintotodistukseen on liitetty 
kotijäsenvaltion todistus;".

Poistetaan.

Perustelu

Direktiivin 2005/36/EY 11 artiklan c alakohdan ii alakohdassa on viittaus liitteeseen II, johon 
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sisältyy terveydenhuoltoalan ammatteja, kuten fysioterapeutti ja logopedi. 11 artiklan c 
alakohdan ii alakohta olisi pidettävä nykyisessä muodossaan. 

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta – d alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
11 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

d) Poistetaan toinen kohta. Poistetaan.

Perustelu

On syytä säilyttää mahdollisuus mukauttaa liitteessä II olevaa luetteloa.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Lisätään kohta seuraavasti:
"2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä II olevan luettelon 
muutoksista sen mukauttamiseksi niin, 
että otetaan huomioon koulutus, joka 
täyttää 1 kohdan c alakohdan 
ii alakohdan vaatimukset." 

Perustelu

On syytä säilyttää mahdollisuus mukauttaa liitteessä II olevaa luetteloa.
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Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
pätevyystodistuksen tai muodollista 
pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tai 
11 artiklan c kohdan i alakohdassa
säädettyä tasoa vastaavan tasoisen 
rakenteeltaan erityisen säännellyn 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
tai ammattikoulutuksen yhteydessä 
vastaanottavan jäsenvaltion on 
hyväksyttävä kotijäsenvaltion osoittama tai 
vahvistama taso.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
pätevyystodistuksen tai muodollista 
pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tai 
11 artiklan c kohdassa säädettyä tasoa 
vastaavan tasoisen rakenteeltaan erityisen 
säännellyn yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen tai ammattikoulutuksen 
yhteydessä vastaanottavan jäsenvaltion on 
hyväksyttävä kotijäsenvaltion osoittama tai 
vahvistama taso.

Perustelu

11 artiklan ii alakohdassa viitataan tämän direktiivin liitteeseen II, joka sisältää myös 
terveydenhuoltoalan ammatteja. Liikkuvuussyistä myös tämän rakenteeltaan erityisen 
säännellyn koulutuksen tapauksessa olisi tunnustettava kotijäsenvaltion vahvistama 
koulutustaso. 

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta
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.".

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 c, d tai e kohdan
mukaisesti.".
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Perustelu

Durch die von der Kommission vorgeschlagene Regelung wird ein Durchstieg von 
Niveaustufe 1 auf Niveaustufe 3 ermöglicht. Jedoch ist Niveaustufe 3 – ebenso wie die 
Niveaustufen 4 und 5, bei denen kein Durchstieg von Niveaustufe 1 möglich ist – eine 
postsekundäre Ausbildung. Daneben können die Mitgliedstaaten nach der von der 
Kommission vorgeschlagenen Regelung einen Durchstieg von Niveaustufe 3 auf Niveaustufe 4 
versagen. Dies könnte in der Folge zu einer Mobilitätseinschränkung für die 
Gesundheitshandwerke wie Augenoptiker oder Hörgeräteakustiker führen, da diese Berufe in 
den Mitgliedstaaten unterschiedlich in Niveau 3 oder in Niveau 4 angesiedelt sind. Durch 
eine Aufnahme von Buchstabe c wird dieser Mobilitätsbarriere entgegen gewirkt.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 15 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
21 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a) Lisätään 21 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"4 a. Jäsenvaltioiden ei tarvitse tunnustaa 
liitteessä V olevassa 5.6.2 kohdassa 
tarkoitettuja muodollista pätevyyttä 
osoittavia asiakirjoja silloin, kun kyseessä 
on yleisölle avoimien uusien apteekkien 
perustaminen. Tässä kohdassa 
tarkoitetuiksi uusiksi apteekeiksi on 
katsottava myös alle kolme vuotta 
toimineet apteekit."

Perustelu

Aus der vielfach von der Kommission angeführten Rechtsprechung des EuGH ergibt sich 
keine Notwendigkeit, die sogenannte „3-Jahresklausel" zu streichen. Der EuGH hat in seiner 
ständigen Rechtsprechung keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Regelung geäußert, 
sondern vielmehr darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten befugt sind, grundlegende 
Entscheidungen zur Organisation ihres Apothekenwesens in eigener Verantwortung zu 
treffen. Die Vorschrift ist im Vergleich zu denkbaren Ersatzregelungen auch weniger 
einschränkend, da sie auf Eignungsprüfungen oder Zugangskriterien wie Berufserfahrung 
verzichtet und so den Weg in die Selbständigkeit (durch Übernahme einer bestehenden 
Apotheke) relativ einfach und ohne zusätzliche Hürde eröffnet.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 15 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
21 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a) Lisätään 21 artiklaan seuraava 
kohta:
"7 a. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 
ammattihenkilöt, joilla on liitteessä V 
olevassa 5.1.1, 5.1.2, 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 kohdassa 
luetellut muodollista pätevyyttä osoittavat 
asiakirjat, voivat hyötyä 1 kohdan 
säännöksistä vain, jos he ovat hankkineet 
ammattipätevyytensä kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden aikana tai jos he voivat 
osoittaa toimivaltaisen viranomaisen tai 
muun asianmukaisen organisaation 
antamalla todistuksella, että he ovat 
tosiasiallisesti ja laillisesti harjoittaneet 
kyseessä olevaa toimintaa vähintään 
kolmen peräkkäisen vuoden ajan 
todistuksen myöntämisajankohdasta 
kuluneiden viiden vuoden aikana. Jos 
tällaista todistusta ei esitetä, jäsenvaltiot 
voivat arvioida ammattihenkilön 
pätevyyttä joko III osaston I luvussa 
vahvistettujen säännösten mukaisesti tai 
myöntää rajoitetun oikeuden ammatin 
harjoittamiseen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.".

Perustelu

Nykyisin toimivaltaisten viranomaisten on automaattisesti tunnustettava sellaisten 
ammattihenkilöiden pätevyys, jotka eivät välttämättä ole harjoittaneet ammattiaan moneen 
vuoteen pätevöitymisen jälkeen, ja sallittava heidän harjoittaa ammattiaan. Direktiivissä olisi 
avattava sellainen mahdollisuus, että toimivaltaiset viranomaiset voisivat kytkeä 
automaattisen tunnustamisen vaatimukseen tuoreen ja relevantin työkokemuksen 
esittämisestä. Jos tätä vaatimusta ei pystytä noudattamaan, ammattihenkilöiden hakemukset 
voitaisiin käsitellä yleisessä järjestelmässä.
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Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
22 artikla – 2 kohta

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 
terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat 
päivittää taitonsa säännöllisesti 
ammatillisen täydennyskoulutuksen 
avulla.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 18 kohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lääkärin peruskoulutuksen on 
käsitettävä yhteensä vähintään viisi vuotta, 
joka voidaan ilmoittaa myös vastaavina 
ECTS-pisteinä, ja ainakin 5 500 tuntia 
teoreettista ja käytännöllistä opetusta 

2. Lääkärin peruskoulutuksen on 
käsitettävä yhteensä vähintään kuusi vuotta
(joka voidaan lisäksi ilmoittaa vastaavina 
ECTS-pisteinä) ja ainakin 5 500 tuntia 
tosiasiallista teoreettista opetusta 
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yliopistossa tai yliopiston valvonnassa. yliopistossa ja yliopiston antamaa tai 
yliopiston valvonnassa muussa kuin 
yliopistollisessa sairaalassa annettavaa
käytännöllistä opetusta. Tähän vähintään 
5 500 tunnin tosiasialliseen opetukseen 
eivät sisälly sellaiset osiot kuin 
itseopiskelu, tentit tai tutkielman 
kirjoittaminen.

Perustelu

Lääketieteen alan peruskoulutuksen lyhentäminen vaarantaisi vakavalla tavalla alan 
koulutuksen laadun. Tällä hetkellä valtaosassa jäsenvaltioita on käytössä vähintään kuuden 
vuoden opintoihin perustuva lääketieteen alan peruskoulutus. Sen lyhentäminen viiteen 
vuoteen voisi saada aikaan kilpajuoksun kohti lyhytkestoisinta koulutusta, mikä olisi erittäin 
epätoivottavaa. Teoreettista koulutusta pitäisi olla mahdollista antaa yliopistossa, kun taas 
käytännön koulutusta pitäisi olla mahdollista antaa sekä yliopistollisissa sairaaloissa että 
muissa kuin yliopistollisissa sairaaloissa.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa tarkennetaan

Poistetaan.

a) edellä 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen tieteenalojen tietojen 
riittävyys suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja tiedoista johdetut 
tarpeelliset pätevyydet;
b) edellä 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja seikkoja koskevan käsityksen 
riittävyys ja käsityksestä johtuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa tieteen 
edistymiseen ja jäsenvaltioiden 
koulutuksessa tapahtuneeseen 
kehitykseen;
c) edellä 3 kohdan c kohdassa 
tarkoitettujen oppiaineita ja menetelmiä 
koskevien tietojen riittävyys ja näistä 
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tiedoista johtuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
d) edellä 3 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun kliinisen kokemuksen 
soveltuvuus ja tästä kokemuksesta 
johtuvat tarpeelliset pätevyydet suhteessa 
tieteen ja tekniikan edistymiseen ja 
jäsenvaltioiden koulutuksessa 
tapahtuneeseen kehitykseen.".

Perustelu

SEUT-sopimuksen 166 artiklan mukaan jäsenvaltiot vastaavat ammatillisen koulutuksen 
sisällöstä. Vaikka lääkärin ammatin automaattisen tunnustamisen perusteena ei ole 
toistaiseksi käytetty vähimmäiskoulutusohjelmaa, tällainen toimivallan laajennus ei ole 
perusteltua ja menisi vieläpä vähimmäiskoulutusohjelman edellyttämää pidemmälle. 

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 19 kohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
25 artikla – 3 a kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 a.  Jäsenvaltiot voivat säätää 
kansallisessa lainsäädännössään osittaisia 
vapautuksia osasta erikoislääkärin 
koulutusta, jos kyseinen osa koulutuksesta 
on jo suoritettu liitteessä V olevassa 
5.1.3 kohdassa luetellun toisen 
erikoistumiskoulutuksen oppimäärässä, 
edellyttäen että ammattihenkilöllä on 
kyseisessä jäsenvaltiossa aiemmin 
myönnetty erikoislääkärin pätevyys. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
myönnetty vapautus ylitä kolmasosaa 
liitteessä V olevassa 5.1.3 kohdassa 
tarkoitetun erikoislääkärin koulutuksen 
vähimmäiskestosta.

3 a. Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisessa 
lainsäädännössään osittaisia, 
tapauskohtaisesti sovellettavia vapautuksia 
osasta erikoislääkärin koulutusta, jos 
kyseinen osa koulutuksesta on jo suoritettu 
liitteessä V olevassa 
5.1.3 kohdassa luetellun toisen 
erikoistumiskoulutuksen oppimäärässä, 
edellyttäen että ammattihenkilöllä on 
kyseisessä jäsenvaltiossa aiemmin 
myönnetty erikoislääkärin pätevyys. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
myönnetty vapautus ylitä kolmasosaa 
liitteessä V olevassa 5.1.3 kohdassa 
tarkoitetun erikoislääkärin koulutuksen 
vähimmäiskestosta.

Tarkistus 54
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 22 kohta – 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. Jäljempänä 3 kohdassa tarkoitettuun
yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakija on 
täyttänyt 16 vuotta ja 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-oppilaitokseen pääsyyn 
oikeuttavan vastaavantasoisen kokeen 
suorittamisesta hyväksytysti. Tällä ei 
rajoiteta jäsenvaltioiden mahdollisuuksia 
määrätä kansallisella tasolla lisävuosia 
yleissivistäviin kouluopintoihin 
koulutukseen pääsyn edellytykseksi;

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 22 kohta – d alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa tarkennetaan 

Poistetaan.

a) edellä 6 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen yleissairaanhoidon 
tieteenalojen tietojen riittävyys suhteessa 
tieteen ja tekniikan edistymiseen ja 
tiedoista johtuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja koulutuksen 
viimeaikaiseen kehitykseen;
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b) edellä 6 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuja seikkoja koskevan käsityksen 
riittävyys ja käsityksestä johtuvat
tarpeelliset pätevyydet tieteen ja tekniikan 
edistymisen ja koulutuksessa viime 
aikoina tapahtuneen kehityksen 
mukaisesti;
c) edellä 6 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista johtuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja koulutuksessa viime 
aikoina tapahtuneeseen kehitykseen;
d) edellä 6 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetun kliinisen kokemuksen 
riittävyys ja tiedoista aiheutuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa tieteen ja 
tekniikan edistymiseen ja koulutuksessa 
viime aikoina tapahtuneeseen 
kehitykseen.".

Perustelu

SEUT-sopimuksen 166 artiklan mukaan jäsenvaltiot vastaavat ammatillisen koulutuksen 
sisällöstä.

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Poistetaan 2 kohta;

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 57

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 23 kohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"3. Jäsenvaltioiden on tunnustettava 
sairaanhoitajien muodollista pätevyyttä 
osoittavat asiakirjat, jotka on annettu 
Puolassa sairaanhoitajille, kun he ovat 
saaneet päätöksen ennen 1 päivää 
toukokuuta 2004 koulutuksen, joka ei 
vastaa 31 artiklassa säädettyjä koulutuksen 
vähimmäisvaatimuksia ja jonka 
osoituksena on sairaanhoitajien ja 
kätilöiden ammateista annetun lain 
muuttamisesta ja eräistä muista 
oikeustoimista 20 päivänä huhtikuuta 2004 
annetun lain 11 artiklassa (Puolan 
tasavallan virallinen lehti, 30.4.2004, 
N:o 92, s. 885) ja keskiasteen todistuksen 
saaneiden (päättökoe – tutkinto) sekä
sairaanhoitajan tai kätilön ammattiin 
valmistavasta lääketieteen alan lukiosta tai 
ammatillisesta oppilaitoksesta 
valmistuneiden sairaanhoitajien ja 
kätilöiden opintoja koskevista 
edellytyksistä 11 päivänä toukokuuta 2004 
annetussa terveysministerin asetuksessa 
(Puolan tasavallan virallinen lehti, 
21.4.2010, N:o 65, s. 420) tarkoitetun 
erityistäydennysohjelman perusteella saatu 
sairaanhoitajan tutkintotodistus, jolloin 
tavoitteena on tarkistaa, että kyseisellä 
henkilöllä on sairaanhoitajan pätevyyteen 
verrattavissa olevat tiedot ja pätevyys, 
jotka Puolan tapauksessa on määritelty 
liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa." .

"3. Jäsenvaltioiden on tunnustettava 
sairaanhoitajien muodollista pätevyyttä 
osoittavat asiakirjat, jotka on annettu 
Puolassa sairaanhoitajille, kun he ovat 
saaneet päätöksen ennen 1 päivää 
toukokuuta 2004 koulutuksen, joka ei 
vastaa 31 artiklassa säädettyjä koulutuksen 
vähimmäisvaatimuksia ja jonka 
osoituksena on sairaanhoitajien ja 
kätilöiden ammateista annetun lain 
muuttamisesta ja eräistä muista 
oikeustoimista 20 päivänä huhtikuuta 2004 
annetun lain 11 artiklassa (Puolan 
tasavallan virallinen lehti, 30.4.2004, 
N:o 92, s. 885) ja sairaanhoitajan tai 
kätilön ammattiin valmistavasta 
lääketieteen alan lukiosta tai ammatillisesta 
oppilaitoksesta valmistuneiden (päättökoe 
– tutkinto) sairaanhoitajien ja kätilöiden 
opintoja koskevista edellytyksistä 
11 päivänä toukokuuta 2004 annetussa 
terveysministerin asetuksessa (Puolan 
tasavallan virallinen lehti, 13.5.2004, 
N:o 110, s. 1170 sekä myöhemmin tehdyt 
muutokset), joka on korvattu 
sairaanhoitajan ja kätilön ammateista 
15 päivänä heinäkuuta 2011 annetun 
asetuksen 55 artiklan 2 kohdalla (Puolan 
tasavallan virallinen lehti, 23.8.2011, 
N:o 174, s. 1039), sekä keskiasteen 
todistuksen saaneiden (päättökoe –
tutkinto) sekä sairaanhoitajan tai kätilön 
ammattiin valmistavasta lääketieteen alan 
keskiasteen oppilaitoksesta tai keskiasteen 
jälkeisestä oppilaitoksesta valmistuneiden 
sairaanhoitajien ja kätilöiden korkea-
asteen opintoja koskevista edellytyksistä 
14 päivänä kesäkuuta 2012 annetussa 
terveysministerin asetuksessa (Puolan 
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tasavallan virallinen lehti, 6.7.2010, 
s. 770) tarkoitetun 
erityistäydennysohjelman perusteella saatu 
sairaanhoitajan tutkintotodistus, jolloin 
tavoitteena on tarkistaa, että kyseisellä 
henkilöllä on sairaanhoitajan pätevyyteen 
verrattavissa olevat tiedot ja pätevyys, 
jotka Puolan tapauksessa on määritelty 
liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa.".

Tarkistus 58

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

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 
kestettävä yhteensä vähintään viisi vuotta 
ja käsitettävä vähintään 5 000 tuntia
täysipäiväistä teoreettista ja käytännöllistä 
opetusta, jonka määrä voidaan ilmoittaa 
lisäksi myös vastaavina ECTS-pisteinä 
olettaen, että yliopiston lukuvuosi vastaa 
60:tä opintopistettä, 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.

Perustelu

Laatu- ja turvallisuussyistä hammaslääkärin peruskoulutuksen vuosien määrän lisäksi olisi 
määritettävä myös vähimmäistuntimäärä. Näin voidaan eliminoida epäsäännöllisesti tai 
viikonloppuisin tapahtuva koulutus. ECTS-pisteiden myöntäminen vaihtelee Euroopassa 
suuresti. Siksi ECTS-pisteiden ilmoittaminen ei saa korvata muita kriteerejä vaan voi toimia 
vain täydentävänä tekijänä.
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Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa tarkennetaan

Poistetaan.

a) edellä 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen hammaslääketieteen alan 
tietojen ja tieteellisiä menetelmiä 
koskevan käsityksen riittävyys ja tiedoista 
ja käsityksestä johtuvat tarpeelliset 
pätevyydet suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja koulutuksessa viime 
aikoina tapahtuneeseen kehitykseen;
b) edellä 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja koulutuksessa viime 
aikoina tapahtuneeseen kehitykseen;
c) edellä 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
d) edellä 3 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen kliinisiä oppiaineita ja 
menetelmiä koskevien tietojen riittävyys ja 
niistä aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
e) edellä 3 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetun kliinisen kokemuksen 
soveltuvuus suhteessa koulutuksessa 
viime aikoina tapahtuneeseen 
kehitykseen.".

Perustelu

SEUT-sopimuksen 166 artiklan mukaan jäsenvaltiot vastaavat ammatillisen koulutuksen 
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sisällöstä.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 26 kohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
38 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Eläinlääkärin koulutuksen 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 
5.4.1 kohdassa oleva ohjelma.

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

Perustelu

ECTS-pisteiden myöntäminen vaihtelee Euroopassa suuresti. Siksi ECTS-pisteiden 
ilmoittaminen ei saa korvata muita kriteerejä vaan voi toimia vain täydentävänä tekijänä.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 26 kohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa tarkennetaan

Poistetaan.

a) edellä 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen tieteenalojen tietojen 
riittävyys ja tiedoista aiheutuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa tieteen ja 
tekniikan edistymiseen;
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b) edellä 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen terveen eläimen rakennetta 
ja elintoimintoja koskevien tietojen 
riittävyys ja tiedoista aiheutuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa tieteen ja 
tekniikan edistymiseen;
c) edellä 3 kohdan c ja d alakohdassa 
määriteltyjen eläinten käyttäytymistä, 
suojelua ja tauteja koskevien tietojen 
riittävyys ja tiedoista aiheutuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa tieteen ja 
tekniikan edistymiseen;
d) edellä 3 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettujen ennaltaehkäisevän 
lääketieteen tietojen riittävyys ja tiedoista 
aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen; 
e) edellä 3 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
f) edellä 3 kohdan h alakohdassa 
tarkoitetun kliinisen ja muun käytännön 
kokemuksen tietojen riittävyys ja niistä 
aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa koulutuksessa viime aikoina 
tapahtuneeseen kehitykseen.".

Perustelu

SEUT-sopimuksen 166 artiklan mukaan jäsenvaltiot vastaavat ammatillisen koulutuksen 
sisällöstä. 

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 26 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
38 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a) Lisätään artikla seuraavasti:
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"38 a artikla
Eläinlääketieteen erikoisalat
Komissio tarkastelee kahden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta, olisiko direktiivin 
2005/36/EY soveltamisalaan sisällytettävä 
lääketieteen ja hammaslääketieteen 
erikoisalojen lisäksi myös 
eläinlääketieteen erikoisala, mikäli ne 
ovat yhteisiä vähintään kolmasosalle 
jäsenvaltioista, ja esittää tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen."

Perustelu

Myös eläinlääketieteessä on jo Euroopan laajuisesti tunnustettuja erikoistumisaloja. Myös 
niihin olisi jatkossa sovellettava automaattista tunnustamista.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 27 kohta – 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 kymmenen 
vuoden oppimäärän vähintään 
16 ikävuoteen asti tai hänellä on kätilön 
koulutukseen pääsyyn oikeuttava todistus 
vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta;

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 27 kohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisia delegoituja 

Poistetaan.
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säädöksiä, joissa tarkennetaan
a) edellä 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen kätilöntoimen perustana 
olevia tieteenaloja koskevien tietojen 
riittävyys ja tiedoista aiheutuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa tieteen ja 
tekniikan edistymiseen;
b) edellä 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen; 
c) edellä 3 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun kliinisen kokemuksen 
riittävyys ja tiedoista aiheutuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa 
koulutuksessa viime aikoina 
tapahtuneisiin uudistuksiin sekä tieteen ja 
tekniikan edistymiseen;
d) edellä 3 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetun terveydenhuoltohenkilöstön 
koulutusta koskevan käsityksen ja 
tällaista koulutusta saaneen henkilöstön 
kanssa työskentelyyn liittyvän 
kokemuksen riittävyys ja tällaisesta 
käsityksestä johtuvat tarpeelliset 
pätevyydet suhteessa koulutuksessa viime 
aikoina tehtyihin uudistuksiin sekä tieteen 
ja tekniikan edistymiseen.".

Perustelu

SEUT-sopimuksen 166 artiklan mukaan jäsenvaltiot vastaavat ammatillisen koulutuksen 
sisällöstä. 

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 28 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
41 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) jonka pääsyvaatimuksena on 
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tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja, 
joka antaa oikeuden aloittaa opinnot 
yliopistossa tai korkeakoulussa, tai jollei 
näin ole, osoittaa, että henkilöllä on 
vastaavat tiedot, tai

Perustelu

Direktiiviin 2005/36/EY sisältyvä säännös on käytännössä koeteltu, minkä vuoksi se on syytä 
pitää voimassa. 

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 28 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
41 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) jonka jälkeen ammattiin liittyviä 
tehtäviä on harjoitettu käytännössä 
kahden vuoden ajan, mistä annetaan 
todistus 2 kohdan mukaisesti;

Perustelu

Direktiiviin 2005/36/EY sisältyvä säännös on käytännössä koeteltu, minkä vuoksi se on syytä 
pitää voimassa. 

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

2. Proviisorin muodollista pätevyyttä 
osoittavan asiakirjan on oltava osoitus 
vähintään viisi vuotta kestäneiden tai 
ECTS-pisteinä ilmoitetun vastaavan 
oppimäärän opintojen suorittamisesta, 
joihin kuuluu vähintään

2. Proviisorin muodollista pätevyyttä 
osoittavan asiakirjan on oltava osoitus 
vähintään viisi vuotta kestäneiden tai 
lisäksi ECTS-pisteinä ilmoitetun vastaavan 
oppimäärän opintojen suorittamisesta, 
joihin kuuluu vähintään
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Perustelu

ECTS-pisteiden myöntäminen vaihtelee Euroopassa suuresti. Siksi ECTS-pisteiden 
ilmoittaminen ei saa korvata muita kriteerejä vaan voi toimia vain täydentävänä tekijänä. 

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 30 kohta – 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 
sairaalassa kyseisen sairaalan 
farmaseuttisen osaston valvonnassa.

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

Perustelu

Jäsenvaltioilla ja niiden yliopistoilla olisi edelleenkin oltava mahdollisuus valita harjoittelun 
ajankohta joustavasti. Varsinkin Skandinavian maissa harjoittelu tapahtuu jaksoina opiskelun 
aikana. 

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 30 kohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa tarkennetaan

Poistetaan.

a) edellä 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen lääkkeitä ja lääkkeiden 
valmistuksessa käytettäviä aineita 
koskevien tietojen riittävyys ja tiedoista 
aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;



PE494.475v02-00 48/63 AD\917677FI.doc

FI

b) edellä 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
c) edellä 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
d) edellä 3 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen tieteellisen tiedon arviointia 
koskevien tietojen riittävyys ja tiedoista 
aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen.".

Perustelu

SEUT-sopimuksen 166 artiklan mukaan jäsenvaltiot vastaavat ammatillisen koulutuksen 
sisällöstä.

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 30 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
45 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a) Lisätään 45 artiklan 2 kohtaan 
e a alakohta seuraavasti:

"e a) turvallisten ja hyvälaatuisten 
lääkkeiden hankinta, valmistus, testaus, 
varastointi ja jakelu yleisölle avoimissa 
apteekeissa;"

Perustelu

Proviisorin toimenkuva on laajentunut, minkä vuoksi sitä on mukautettava. Proviisorin 
päivittäisiin tehtäviin kuuluu nykyään varastosta puuttuvien lääkkeiden hankkiminen nopeasti 
ja niiden toimittaminen asiakkaille. Tärkeää on myös, että proviisori on selvittänyt lääkkeen 
aitouden ja turvallisuuden ennen sen luovuttamista asiakkaalle. 
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Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 30 b kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
45 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 b) Lisätään 45 artiklan 2 kohtaan 
f a alakohta seuraavasti:

"f a) lääkityksen hallinnointi sekä 
lääkkeitä koskevien tietojen ja neuvojen ja 
terveysvalistuksen antaminen;"

Perustelu

Proviisorin toimenkuva on laajentunut, minkä vuoksi sitä on mukautettava. Lääkehoidon 
aikana on tärkeää noudattaa määrätynlaisia elintapoja, jotta lääke vaikuttaisi toivotulla 
tavalla. Proviisorilla on tärkeä rooli asiakkaiden valistamisessa.

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 30 c kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
45 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 c) Lisätään 45 artiklan 2 kohtaan 
f b alakohta seuraavasti:

"f b) asiakkaiden tukeminen ja neuvonta 
käsikauppalääkkeiden ottamisessa ja 
itselääkinnässä;"

Perustelu

Proviisorin toimenkuva on laajentunut, minkä vuoksi sitä on mukautettava. Flunssan 
tapaisten lievien sairauksien tapauksessa ihmiset turvautuvat ensisijaisesti apteekkien 
palveluksiin. Proviisorien olisi voitava neuvoa asiakkaita kattavasti. 
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Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 31 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
45 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a) Lisätään 45 artiklan 2 kohtaan 
h a alakohta seuraavasti:
"h a) osallistuminen julkisiin terveys- ja 
valistuskampanjoihin."

Perustelu

Monien sairauksien, esimerkiksi syövän, sekä antibioottiresistenssin kaltaisten ilmiöiden 
hallinnassa tarvitaan kansalaisten valistamista asioista. Valistuksella terveistä elintavoista 
tai oikeasta tavasta käyttää antibiootteja voidaan edistää yhteiskunnan terveyttä.

Tarkistus 74

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

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiseen tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuuteen yhdistetään 
ainakin kolmasosassa jäsenvaltioita 
voimassa olevissa yleissivistävissä ja 
ammatillisissa koulutusjärjestelmissä 
määritellyt tiedot, taidot ja pätevyydet;

c) yhteiseen tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuuteen yhdistetään 
ainakin kolmasosassa jäsenvaltioita 
voimassa olevissa yleissivistävissä ja 
ammatillisissa koulutusjärjestelmissä 
määritellyt tiedot, taidot ja pätevyydet; jos 
kyseessä olevaa ammattia jo säännellään 
jossakin jäsenvaltiossa 3 artiklan 
1 kohdan m alakohdassa määritellyllä 
kaksoiskoulutusjärjestelmällä, yleisissä 
koulutuspuitteissa olisi tarjottava 
koulutusta kaksoiskoulutusjärjestelmässä 
säilyttäen kuitenkin käytössä olevat 
normit.

Perustelu

Kaksoisammattikoulutusjärjestelmät ovat nuorisotyöttömyyden torjunnan keskeinen osatekijä, 
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koska ne on räätälöity työmarkkinoiden vaatimusten mukaisiksi ja koska ne helpottavat 
harjoittelijoiden varhaista sijoittumista yrityksiin. Näin ollen on tarpeen laatia yhteisiä 
koulutusperiaatteita kaksoiskoulutusmallin mukaisesti silloin, kun se tulee kysymykseen ja kun 
vähintään yhdessä jäsenvaltiossa on jo käytössä kaksoiskoulutusjärjestelmä.

Tarkistus 75

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

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 II tai III luvun
nojalla;

Perustelu

Yhteinen koulutuskehys on periaatteessa hyvä asia, koska näin automaattiseen 
tunnustamiseen voidaan ottaa mukaan uusia hoitoalan ammatteja. Yhteiseen kehykseen ei 
pitäisi kuitenkaan sisällyttää II lukuun kuuluvia ammatteja.

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 35 kohta 
Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevan 1 kohdan säännöksiä ei 
sovelleta lääkärien, yleissairaanhoidosta 
vastaavien sairaanhoitajien, 
hammaslääkärien, eläinlääkärien, 
kätilöiden, proviisorien ja arkkitehtien 
ammatteihin, jotka pohjautuvat 
muodollista pätevyyttä osoittavien 
asiakirjojen automaattisen tunnustamisen 
perusperiaatteeseen koulutusta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
yhteensovittamisen perusteella.
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Perustelu

Direktiivissä ei pidä ottaa käyttöön kolmatta tunnustusjärjestelmää automaattisen 
tunnustusjärjestelmän ja yleisen tunnustusjärjestelmän lisäksi. Siitä aiheutuisi sekaannusta 
ammattihenkilöille ja toimivaltaisille viranomaisille. On tarpeen tehdä selväksi, ettei yleisiä 
koulutuspuitteita sovelleta ammattialoihin.

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 35 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa tarkennetaan yhteinen 
tieto-, taito- ja pätevyyskokonaisuus sekä 
yhteisiin koulutuspuitteisiin perustuvat 
pätevyydet. 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa tarkennetaan yhteinen 
tieto-, taito- ja pätevyyskokonaisuus sekä 
yhteisiin koulutuspuitteisiin perustuvat 
pätevyydet. Yksityiskohtien osalta näissä 
ei mennä III osaston III luvun 
vähimmäiskoulutusvaatimuksia 
pidemmälle.

Perustelu

Ammatillinen koulutus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Yhteisessä tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuudessa ja pätevyyksissä ei kuitenkaan pitäisi mennä 
vähimmäiskoulutusvaatimuksia pidemmälle.

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 35 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 b artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen tämän artiklan 
mukaisen tietojenvaihdon on 
tapahduttava sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää (IMI) käyttäen.
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Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 35 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltio voi pyytää vapautusta 
3 kohdassa tarkoitettujen yhteisten 
koulutuspuitteiden soveltamisesta omalla 
alueellaan, jos se on muista syistä 
pakotettu ottamaan käyttöön uuden 
säännellyn ammatin omalla alueellaan, jos 
se on pakotettu muuttamaan nykyisiä 
perustavia periaatteita, jotka liittyvät 
ammattirakenteeseen osana 
ammattikoulutusta ja ammattipätevyyden 
ehtoja, tai jos jäsenvaltio ei halua 
suhteuttaa omaa kansallista 
pätevyysjärjestelmäänsä kyseisissä 
yhteisissä koulutuspuitteissa määriteltyihin 
pätevyyksiin. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanopäätöksen tällaisen 
vapautuksen myöntämiseksi 
jäsenvaltioille. 

5. Jäsenvaltio voi kuuden kuukauden 
kuluessa 3 kohdassa tarkoitetun 
delegoidun säädöksen voimaantulosta 
ilmoittaa komissiolle, ettei se halua 
soveltaa omalla alueellaan 3 kohdassa 
tarkoitettuja yhteisiä koulutuspuitteita.
Jäsenvaltio voi toimia näin, jos se on 
muista syistä pakotettu ottamaan käyttöön 
uuden säännellyn ammatin omalla 
alueellaan, jos se on pakotettu muuttamaan 
nykyisiä perustavia periaatteita, jotka 
liittyvät ammattirakenteeseen osana 
ammattikoulutusta ja ammattipätevyyden 
ehtoja, tai jos jäsenvaltio ei halua 
suhteuttaa omaa kansallista 
pätevyysjärjestelmäänsä kyseisissä 
yhteisissä koulutuspuitteissa määriteltyihin 
pätevyyksiin.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää itse, haluavatko ne osallistua yhteisiin 
koulutuspuitteisiin.

Tarkistus 80

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

Komission teksti Tarkistus

Yhteiset koulutustestit Poistetaan.
1. Tätä artiklaa sovellettaessa yhteisellä 
koulutustestillä tarkoitetaan 
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kelpoisuuskoetta, jossa arvioidaan 
ammattihenkilön kelpoisuutta harjoittaa 
ammattia niissä jäsenvaltioissa, joissa 
kyseinen ammatti on säännelty. Yhteisen 
koulutustestin suorittamisen hyväksytysti 
on annettava oikeus harjoittaa ja jatkaa 
kyseistä ammatillista toimintaa 
jäsenvaltiossa samoin edellytyksin kuin 
kyseisessä jäsenvaltiossa hankittujen 
ammattipätevyyksien haltijat.
2. Yhteisen koulutustestin on täytettävä 
seuraavat edellytykset:
a) yhteinen koulutustesti antaa 
useammille ammattihenkilöille 
mahdollisuuden siirtyä jäsenvaltiosta 
toiseen verrattuna III osaston I luvussa 
säädettyyn koulutuksen osoittamiseen 
perustuvaan yleiseen 
tunnustamisjärjestelmään;
b) kyseinen ammatti on säännelty ainakin 
kolmasosassa jäsenvaltioita;
c) yhteinen koulutustesti on valmisteltu 
käyttäen avointa ja oikeudenmukaista 
menettelyä, johon ovat osallistuneet myös 
niiden jäsenvaltioiden sidosryhmät, joissa 
ammatti ole säännelty;
d) yhteiseen koulutustestiin ja testien 
käytännön järjestelyihin jäsenvaltioissa 
saavat osallistua minkä tahansa 
jäsenvaltion kansalaiset ilman, että 
heidän tarvitsee olla jäsenenä missään 
ammattialajärjestössä tai 
rekisteröityneenä mihinkään tällaiseen 
järjestöön.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä yhteisten koulutustestin 
edellytyksistä.

Perustelu

Yhteisellä koulutustestillä puututaan jäsenvaltioiden toimivaltaan, minkä vuoksi sitä ei voi 
hyväksyä.
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Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 38 kohta
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 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. Toimivaltaisen 
viranomaisen suorittama kielitaidon 
tarkastus ei estä työnantajaa teettämästä 
tarvittaessa lisätarkastuksia.

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 38 kohta
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 vaikutuksia 
potilaille tai potilasturvallisuuteen ja jos 
kyseessä ovat hoitotoimenpiteet sekä 
palvelujen tarjoaminen ja potilaille 
tiedottaminen, toimivaltaisen 
viranomaisen on testattava ammatin 
harjoittamiseksi vaadittava kielitaito (eli 
sen kielialueen virallisen kielen tai 
virallisten kielten taito, jolla 
terveydenhuollon ammattilainen haluaa 
työskennellä, vastaanottavan jäsenvaltion 
institutionaalisesta organisaatiosta 
riippuen) tai valvottava sitä kaikkien 
asianosaisten ammattihenkilöiden 
tapauksessa.
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Kielitaidon tarkastaminen on tehtävä 
erillään ammattipätevyyden 
tunnustamisesta mutta ennen ammattiin 
pääsyä. Kieliä koskevan yhteisen 
eurooppalaisen viitekehyksen tasoa C1 on 
pidettävä tässä asiassa 
vähimmäisnormina. 

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 38 kohta
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.

Sen kielialueen, jolla ammattihenkilö 
haluaa työskennellä, virallisen kielen tai 
virallisten kielten taidon arvioinnissa on 
otettava vähimmäisnormiksi kieliä 
koskevan yhteisen eurooppalaisen 
viitekehyksen taso C1. Hakijalle 
kielitaidon tarkastuksesta mahdollisesti 
koituvien maksujen on oltava 
kohtuullisia, suhteellisia ja verrattavissa 
paikallisilta tai Euroopan unionin 
ulkopuolisista maista tulevilta 
ammattihenkilöiltä vaadittaviin 
maksuihin. Kyseisellä henkilöllä on oltava 
oikeus valittaa näistä tarkastuksista 
kansallisiin tuomioistuimiin.

Tarkistus 84

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

Komission teksti Tarkistus

Palkallisen harjoittelun tunnustaminen Pakollisen valvotun harjoittelun 
tunnustaminen
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Perustelu

Viittaus palkkaan olisi tarpeen poistaa.

Tarkistus 85

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

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, joita kansalliset 
viranomaiset tai tuomioistuimet ovat 
kieltäneet väliaikaisestikin harjoittamasta 
kyseisen jäsenvaltion alueella seuraavia 
ammattitoimintoja tai joiden 
ammattitoimintojen harjoittamista ne ovat 
rajoittaneet:

Tarkistus 86

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

Komission teksti Tarkistus

a) yleislääkäri, jolla on liitteessä V 
olevassa 5.1.4 kohdassa tarkoitettu 
muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja;

a) lääkäri, jolla on liitteessä V olevassa 
5.1.1, 5.1.3 ja 5.1.4 kohdassa tarkoitettu 
muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja;

Perustelu

Potilasturvallisuuteen liittyvistä syistä ei pitäisi tehdä keinotekoista eroa automaattisen 
tunnustamismenettelyn piiriin kuuluvien hoitoalan ammattien ja yksittäistunnustamisen piiriin 
kuuluvien hoitoalan ammattihenkilöiden välillä. 
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Tarkistus 87

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

Komission teksti Tarkistus

b) erikoislääkäri, jolla on liitteessä V 
olevassa 5.1.3 kohdassa tarkoitettu 
ammattinimike;

Poistetaan.

Perustelu

Potilasturvallisuuteen liittyvistä syistä ei pitäisi tehdä keinotekoista eroa automaattisen 
tunnustamismenettelyn piiriin kuuluvien hoitoalan ammattien ja yksittäistunnustamisen piiriin 
kuuluvien hoitoalan ammattihenkilöiden välillä. 

Tarkistus 88

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

Komission teksti Tarkistus

b a) 10 artiklan mukaisesti tunnustettavat 
ammatit;

Perustelu 

Potilasturvallisuuteen liittyvistä syistä ei pitäisi tehdä keinotekoista eroa automaattisen 
tunnustamismenettelyn piiriin kuuluvien hoitoalan ammattien ja yksittäistunnustamisen piiriin 
kuuluvien hoitoalan ammattihenkilöiden välillä. 

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – j a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

j a) ammattihenkilöt, joiden toiminta ei 
kuulu direktiivin 2006/123/EY 
soveltamisalaan ja vaikuttaa 
kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen. 

Perustelu

Potilasturvallisuuteen liittyvistä syistä ei pitäisi tehdä keinotekoista eroa automaattisen 
tunnustamismenettelyn piiriin kuuluvien hoitoalan ammattien ja yksittäistunnustamisen piiriin 
kuuluvien hoitoalan ammattihenkilöiden välillä. 

Tarkistus 90

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

Komission teksti Tarkistus

j b) ammattihenkilöt, joihin sovelletaan 
yleisen tunnustamisen järjestelmää 
III osaston I ja II luvun mukaisesti ja 
joiden toiminta saattaa vaikuttaa 
potilasturvallisuuteen.

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 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 kieltävä päätös 
on tehty, sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää (IMI) käyttäen.
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Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 kohta
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.

Poistetaan.

Perustelu

Potilasturvallisuuteen liittyvistä syistä ei pitäisi tehdä keinotekoista eroa automaattisen 
tunnustamismenettelyn piiriin kuuluvien hoitoalan ammattien ja yksittäistunnustamisen piiriin 
kuuluvien hoitoalan ammattihenkilöiden välillä. 
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Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Jos hakija antaa vääriä tietoja tai 
esittää väärennettyjä asiakirjoja 
pätevyytensä osoitukseksi, toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava asiasta 
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. 

Perustelu

Hälytysmekanismissa olisi huomioitava myös vaarat, joita voivat aiheuttaa väärennetyt 
asiakirjat ja väärän henkilöllisyyden käyttäminen.

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 kohta 
Direktiivi 2005/36/EY 
56 a artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b) Jos vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella on aihetta 
epäillä, että hakija on hankkinut 
ammattinimikkeensä saattamatta 
vaadittavia opintoja päätökseen, 
vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia 
korvaavien toimenpiteiden soveltamista.

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 2 c kohta (uusi)



PE494.475v02-00 62/63 AD\917677FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

2 c) Jäsenvaltioiden on viipymättä 
ilmoitettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuille 
muille jäsenvaltioille tapauksista, joissa 
hakija esittää vääriä tietoja tai vääriä 
koulutustodistuksia.

Perustelu

Hälytysmekanismi olisi ulotettava kattamaan tilanteet, joissa ammattihenkilö esittää vääriä 
tietoja.

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komission on annettava 
täytäntöönpanosäädökset 
hälytysmekanismin soveltamisesta. 
Täytäntöönpanosäädökseen on 
sisällytettävä säännökset toimivaltaisista 
viranomaisista, joilla on oikeus lähettää 
ja/tai vastaanottaa hälytyksiä, täydentää 
hälytyksiä lisätiedoilla ja peruuttaa ja 
lopettaa hälytyksiä, sekä säännökset 
oikeudesta saada tietoja, hälytyksiin 
sisältyvien tietojen korjaamistavoista ja 
toimenpiteistä, joilla varmistetaan 
käsittelyn turvallisuus ja säilytysajat. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

5. Komission on annettava 
täytäntöönpanosäädökset 
hälytysmekanismin soveltamisesta. 
Täytäntöönpanosäädökseen on 
sisällytettävä säännökset toimivaltaisista 
viranomaisista, joilla on oikeus lähettää 
ja/tai vastaanottaa hälytyksiä, täydentää 
hälytyksiä lisätiedoilla ja peruuttaa ja 
lopettaa hälytyksiä, sekä säännökset 
oikeudesta saada tietoja, hälytyksiin 
sisältyvien tietojen korjaamistavoista ja 
toimenpiteistä, joilla varmistetaan 
käsittelyn turvallisuus ja säilytysajat. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 58 
artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen.
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