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LÜHISELGITUS

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi läbivaatamine on üks ühtse turu akti 
kaheteistkümnest meetmest majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks ühtsel 
turul. Komisjoni ettepaneku eesmärk on ühtse turu liikuvuse suurendamine 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise lihtsamate ja kiiremate meetmete abil. Kodanike vaba 
liikumine on ühtse turu üks neljast põhivabadusest, sellest hoolimata on SOLVITi praegustest 
juhtudest ligi 20% endiselt seotud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise probleemiga.

Kahe avaliku arutelu alusel tegi Euroopa Komisjon 2011. aasta detsembris ettepaneku 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi läbivaatamise kohta. 

Käesolev arvamus koostatakse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile, seetõttu 
piirdub raportöör eelkõige valdkondlike tervishoiu kutsealadega, samuti tervishoiuga seotud 
aspektidega. Seejuures peab raportöör kõige olulisemaks patsiendi ohutust. 

Ettepaneku põhiaspektid on:

Euroopa kutsekaart

Komisjoni ettepaneku põhisisuks on Euroopa kutsekaardi kasutuselevõtt, mida pidas 
tervitatavaks ka Euroopa Parlament oma 2011. aasta novembri resolutsioonis. Elektroonilisele 
sertifikaadile sarnanev kutsekaart peab muutma tunnustamisprotsessi kiiremaks, lihtsamaks ja 
läbipaistvamaks. Kutsekaardi kasutuselevõtt on vabatahtlik ja toimub kutseorganisatsiooni 
taotlusel. Kutsekaardi kasutuselevõtt muudab ühtse turu infosüsteemi (IMI) kasutamise 
kohustuslikuks. 

Raportöör peab tervitatavaks kutsekaartide kasutuselevõttu ja siseturu infosüsteemi 
kasutamist, ent on seisukohal, et kutsekaardi vabatahtlikkust tuleks tugevamini rõhutada. 
Liiatigi tunduvad ettepanekus sisalduvad töötlemistähtajad raportöörile liiga ambitsioonikad 
ja loasaamise kord, mis seisneb kutsekvalifikatsiooni automaatses tunnustamises pärast seda, 
kui tähtaeg aegub ning vastuvõttev riik ei ole otsust teinud, on vastuolus ettekujutusega 
patsientide ohutusest. Kui asutus ei suuda näiteks ettenähtud aja jooksul avaldust vajalike 
uuringute alusel kontrollida, peaks ta tunnustamise tagasi lükkama, et teda ei ohustaks 
olukord, kus taotleja saab kutsekvalifikatsiooni automaatselt. Taotleja peaks järelikult 
alustama menetlust otsast peale, mis aga muudaks selle mõttetult pikaks ning oleks vastuolus 
kutsekvalifikatsioonide kiire tunnustamisega. 

Miinimumnõuded automaatse tunnustamise süsteemi kutsealadele
Praegu on automaatse tunnustamise süsteemis seitse kutseala, neist kuus on tervishoiu 
kutsealad. See puudutab arste, hambaarste, loomaarste, õdesid. ämmaemandaid ja apteekreid. 
Automaatse tunnustamise süsteemi aluseks on liikmesriikides läbiviidava koolituse sisu ja 
väljaõppenõuete ühtlustamine. Selle alusel tuleb direktiivi V lisale vastavaid 
kutsekvalifikatsioone tunnustada automaatselt ilma kutsekvalifikatsioone mõnes teises 
liikmesriigis kontrollimata. 

Komisjoni ettepanekus nähakse ette arstide, õdede ja ämmaemandate koolituse 
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miinimumnõuete ajakohastamine. 

Raportöör lükkab tagasi üldõe ja ämmaemanda kutsealaga seotud koolituse 
vastuvõtutingimustes üldhariduse pikendamise nõude 10 aastalt 12 aastale. Just oskustöötajate 
ähvardava nappuse taustal, eelkõige tervishoiu valdkonnas, muutub liikuvuse suurendamine 
ühtsel turul vältimatuks. Tuleb jälgida seda, et vastuvõtutingimuste karmistamisega, nii nagu 
see on näiteks õdede ja ämmaemandate puhul, ei loodaks uusi kunstlikke tõkkeid. 
Koolihariduse üldise pikendamise nõue vastuvõtutingimustes on vastuolus eesmärgiga 
võidelda oskustöötajate nappuse vastu. Komisjon esitab üldise koolihariduse pikendamise 
põhjendusena tervishoiuvaldkonna suurenenud nõudmised. Raportöör on siiski seisukohal, et 
seoses suurenenud nõudmistega nimetatud tervishoiu kutsealadel ei ole oluline mitte 
koolihariduse aja pikendamine vaid parem väljaõpe. Lisaks sellele tundub, et erinevate, 
traditsiooniliselt arenenud Euroopa koolisüsteemide kooliaastate arvu arvestamine üskinda ei 
vii eesmärgini. Direktiiv kooskõlastab hariduse miinimumnõudeid. Sellekohaselt pole 
liikmesriikidel võimalik koolituse vastuvõtutingimustes kehtestada 10 aastast pikemaajalist 
üldharidust. 

Osaline juurdepääs

Osaline juurdepääs tähendab, et vastuvõttev liikmesriik võib erandkorras piirata juurdepääsu 
reguleeritud kutsealale, lubades sooritada tegevusi, mis vastavad päritoluliikmesriigis 
omandatud kvalifikatsioonidele. 

Osalise juurdepääsu idee on põhimõtteliselt tervitatav, kuna see võib aidata suurendada 
liikuvust ELis. Patsientide ohutusega seonduvatel põhjustel tuleb aga tervishoiu kutsealadel 
osalise juurdepääsu rakendamisest loobuda. 

Hoiatusmehhanism

Komisjon teeb ettepaneku hoiatusmehhanismi sisseviimise kohta. Liikmesriigi pädevad 
asutused on komisjoni ettepaneku kohaselt kohustatud hoiatama kõikide teiste liikmesriikide 
pädevaid asutusi nende kutsetöötajate eest, kellel on oma kutsealal töötamine mõne ameti või 
kohtu poolt ära keelatud. 

Raportöör peab seda komisjoni algatust väga tervitatavaks, kuna varem on tulnud ette 
vahejuhtumeid, kus tervishoiutöötajal on oma päritoluriigis töötamine ära keelatud, ent tema 
töötamine teises liikmesriigis on jäänud tähelepanuta. 

Hoiatusmehhanism peaks siiski kehtima kõikide tervishoiu kutsealade kohta - nii automaatse 
tunnustamise süsteemi kui ka üldise tunnustamise süsteemi kuuluvate erialade kohta.
Hoiatusmehhanismi kunstlik lahutamine ei ole patsientide ohutuse seisukohalt asjakohane. 

Keelenõuded 

Patsientide ohutuse tagamiseks peab tervishoiutöötajatel olema piisavalt hea keeleoskus. 
Raportööri hinnangul tuleks igal juhul tagada, et enne ametialale lubamist viidaks läbi 
keeleoskuse kontroll.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Patsientide ohutusega seotud põhjuste tõttu ei rakendata osalist juurdepääsu tervishoiu 
kutsealadel. Nende tervishoiu kutsealade osas, mis kuuluvad automaatsesse tunnustamise 
süsteemi, kehtivad niigi haridusalased miinimumnõuded, mis sätestatakse kõne all olevas 
direktiivis. Osaline juurdepääs nimetatud erialadele on seega vastuolus automaatse 
tunnustamise eesmärgiga.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Õe ja ämmaemanda kutsealad on viimase 
kolmekümne aasta jooksul 
märkimisväärselt edasi arenenud: 
kogukonnal põhinev tervishoid, keeruliste 
ravimeetodite kasutamine ja pidevalt 
arenev tehnoloogia eeldavad õdedelt ja 
ämmaemandatelt suuremat vastutust. 
Selleks et nad oleksid valmis selliseid 
keerulisi tervishoiuga seotud vajadusi 
täitma, peavad õe ja ämmaemanda eriala 
õppima asuvad õpilased olema eelnevalt 
omandanud eelkõige tugeva üldhariduse, 
määrav on siiski selle hariduse kvaliteet ja 
sisu, millega tuleb uued ülesanded 
järjepidevalt kokku sobitada. 

Or. de

Selgitus

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.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kuigi direktiiviga on juba ette nähtud 
liikmesriikide üksikasjalikud kohustused 
seoses teabevahetusega, tuleks neid 
kohustusi tugevdada. Liikmesriigid ei 
peaks reageerima vaid teabenõudele, vaid 
ennetaval moel hoiatama ka teisi 
liikmesriike. Tuleks hoiatada kõiki 
liikmesriike, kui kutsetöötajal ei ole 
distsiplinaar- või kriminaalkaristuse tõttu 
enam õigust teise liikmesriiki liikuda. 
Selline hoiatus tuleks anda IMI kaudu 
hoolimata sellest, kas kutsetöötaja on 
teostanud direktiivi 2005/36/EÜ kohaseid 
õigusi või kas ta on taotlenud oma 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamist Euroopa 
kutsekaardi väljastamise kaudu või 
kõnealuse direktiiviga ettenähtud mõne 
muu meetodi kaudu. Hoiatusmehhanism 
peaks olema kooskõlas isikuandmete 
kaitset ja muid põhiõigusi käsitlevate liidu 
õigusaktidega.

Or. de

Selgitus

Komisjoni pakutud sõnastuse tagajärjel tekiks olukord, kus hoiatusmehhanism oleks 
rakendatav üksnes nende tervishoiu kutsealade puhul, mis kuuluvad automaatse tunnustamise 
süsteemi. Patsientide ohutusega seotud põhjustel ei tohiks kunstlikult eraldada automaatse 
tunnustamise süsteemi kuuluvaid ning üldisesse tunnustamise süsteemi kuuluvaid tervishoiu 
kutsealasid. 
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selleks et täiendada või muuta teatavaid 
direktiivi 2005/36/EÜ mitteolemuslikke 
elemente, tuleks komisjonile anda õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290, et ajakohastada I lisa, kohandada IV 
lisas sätestatud tegevusalade nimekirja, 
selgitada arhitektide teadmisi ja oskusi, 
kohandada eriarsti õppe ja hambaarsti 
eriõppe minimaalset õppeaega, lisada V 
lisa punkti 5.1.3 alla uued arsti erialad, 
muuta V lisa punktides 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 ja 5.6.1 esitatud loetelu, lisada V lisa 
punkti 5.3.3 alla uued hambaravi erialad, 
täpsustada ühise koolitusraamistiku 
kohaldamise tingimusi ning täpsustada 
ühiste eksaminõuete kohaldamise 
tingimusi. On äärmiselt oluline, et 
komisjon viib ettevalmistustöö ajal läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. de
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Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 166 vastutavad liikmesriigid kutsealase koolituse 
sisu kindlaksmääramise eest. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – teine lõik – punkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

k) „Euroopa kutsekaart” – kutsetöötajale 
kutseorganisatsiooni taotlusel väljastatud 
elektrooniline tunnistus tema 
kvalifikatsiooni tõendamiseks kas tegevuse 
alustamiseks vastuvõtvas liikmesriigis või 
ajutiste ja juhuteenuste osutamiseks
vastuvõtvas liikmesriigis;

Or. de

Selgitus

Komisjoni kavandatava kutsekaardi vabatahtlikkus vajaks selgitamist. Lisaks sellele tuleb 
selgitada, et hoolimata nii päritolu- kui ka vastuvõtva liikmesriigi kaasamisest 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamisse, jääb kutsekvalifikatsiooni tunnustamise osas viimase 
otsuse tegemise kohustus siiski vastuvõtva riigi kanda. 

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
kutsekaardi omanikul on kõik artiklitega 
4b–4e kehtestatud õigused, pärast seda kui 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus on 
kaardi vastavalt käesoleva artikli lõigetele 

2. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
kutsekaardi omanikul on kõik artiklitega 
4b–4e kehtestatud õigused, pärast seda kui 
vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus on 
kaardi vastavalt käesoleva artikli lõigetele 
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3 ja 4 kinnitanud. 3 ja 4 kinnitanud.

Or. de

Selgitus

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eest on kohustatud vastutama vastuvõttev liikmesriik. 

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhul kui kvalifikatsiooni omanik soovib 
osutada II jaotise kohaseid teenuseid, mis 
ei ole hõlmatud artikli 7 lõikega 4, koostab 
ja kinnitab päritoluliikmesriigi pädev 
asutus Euroopa kutsekaardi kooskõlas 
artiklitega 4b ja 4c. 

3. Juhul kui kvalifikatsiooni omanik soovib 
osutada II jaotise kohaseid teenuseid, mis 
ei ole hõlmatud artikli 7 lõikega 4, koostab 
päritoluliikmesriigi pädev asutus Euroopa 
kutsekaardi kooskõlas artiklitega 4b ja 4c 
ning vastuvõttev liikmesriik kinnitab selle. 

Or. de

Selgitus

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eest on kohustatud vastutama vastuvõttev liikmesriik.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid määravad Euroopa 
kutsekaarte väljastavad pädevad asutused. 
Kõnealused asutused tagavad Euroopa 
kutsekaardi taotluste erapooletu, 
objektiivse ja õigeaegse töötlemise. 
Artiklis 57b osutatud tugikeskused võivad 
samuti olla pädevad väljastama Euroopa 
kutsekaarti. Liikmesriigid tagavad, et 
pädevad asutused teavitavad kodanikke, 

5. Liikmesriigid määravad Euroopa 
kutsekaarte väljastavad pädevad asutused. 
Kõnealused asutused tagavad Euroopa 
kutsekaardi taotluste erapooletu, 
objektiivse ja õigeaegse töötlemise. 
Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused 
teavitavad kodanikke, sealhulgas 
võimalikke taotlejaid Euroopa kutsekaardi 
eelistest, kui kõnealune kaart on 
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sealhulgas võimalikke taotlejaid Euroopa 
kutsekaardi eelistest, kui kõnealune kaart 
on kättesaadav.

kättesaadav.

Or. de

Selgitus

Olemasolevate struktuuride alusel kutsekaartide väljastamise eest vastutavate asutuste 
nimetamine jäetakse liikmesriikide otsustada, seetõttu tuleb viide tugikeskustele välja jätta.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Komisjoni eemärgiks olev vabatahtlikkus vajaks selgitamist. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Taotlejatele seoses Euroopa kutsekaardi 
väljastamise haldusmenetlustega tekkivad 
mis tahes kulud on mõistlikud, 
proportsionaalsed ning vastavuses päritolu-
ja vastuvõtva liikmesriigi kuludega. Need 
ei tohi takistada Euroopa kutsekaardi 
taotlemist. 

Or. de

Selgitus

Tasude arvutamine ja jaotus kuulub liikmesriigi pädevusse ja jäeti seetõttu välja. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4b – lõige1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et 
kutsekvalifikatsiooni omanik võib 
päritoluliikmesriigi pädevalt asutuselt
taotleda Euroopa kutsekaarti eri vahendeid 
kasutades, sealhulgas veebipõhiselt.

1. Liikmesriigid sätestavad, et 
kutsekvalifikatsiooni omanik võib taotleda 
Euroopa kutsekaarti artikli 57 kohaselt kas 
kirjalikult või elektrooniliselt.

Or. de

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4b – lõige2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajaduse korral lisatakse taotlustele 
artikli 7 lõikega 2 ja VII lisaga nõutud 
dokumendid. Komisjonil on artikli 58a 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte dokumentide üksikasjade 
kehtestamiseks.

2. Vajaduse korral lisatakse taotlustele 
artikli 7 lõikega 2 ja VII lisaga nõutud 
dokumendid. Õigustatud kahtluse korral 
võib vastuvõttev liikmesriik nõuda 
originaaldokumentide saatmist. 

Or. de

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4b – lõige2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega määratakse kindlaks tehnilised 
kirjeldused, Euroopa kutsekaardis ja IMI-
failis sisalduva teabe terviklikkuse, 
konfidentsiaalsuse ja õigsuse tagamiseks 
vajalikud meetmed ning Euroopa 
kutsekaardi saamise tingimused ja 
menetlused. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artiklis 58 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. de

Selgitus

Ühtse turu infosüsteem on asutustevahelise teabevahetuse vahend. Kõrvalistel isikutel, näiteks 
taotlejatel, puudub juurdepääs ühtse turu infosüsteemile. 
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Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eest on kohustatud vastutama vastuvõttev liikmesriik. 
Tähtaegu tuleb pikendada, et tagada vastutavatele asutustele piisav aeg dokumentide 
kontrollimiseks.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Selgitus

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eest on kohustatud vastutama vastuvõttev liikmesriik. 
Tähtaegu tuleb pikendada, et tagada vastutavatele asutustele piisav aeg dokumentide 
kontrollimiseks.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eest on kohustatud vastutama vastuvõttev liikmesriik. 
Tähtaegu tuleb pikendada, et tagada vastutavatele asutustele piisav aeg dokumentide 
kontrollimiseks. Patsientide ohutusega seotud põhjustel jäetakse välja loasaamise kord, mille 
kohaselt otsuse tegemata jätmise korral tunnustatakse kutsekvalifikatsioon automaatselt.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 16, 21 ja 49a osutatud juhtudel 
otsustab vastuvõttev liikmesriik Euroopa 
kutsekaardi kinnitamise üle vastavalt 

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

lõikele 1 kaheksa nädala jooksul alates 
päritoluliikmesriigi edastatud Euroopa 
kutsekaardi kättesaamise kuupäevast. 
Põhjendatud kahtluse korral võib 
vastuvõttev liikmesriik nõuda 
päritoluliikmesriigilt lisateavet. Selline 
nõue ei peata kaheksanädalast perioodi.

Or. de

Selgitus

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eest on kohustatud vastutama vastuvõttev liikmesriik. 
Tähtaegu tuleb pikendada, et tagada vastutavatele asutustele piisav aeg dokumentide 
kontrollimiseks.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikli 4d – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 7 lõikes 4 ja artiklis 14 osutatud 
juhtudel otsustab vastuvõttev liikmesriik, 
kas tunnustada omaniku kvalifikatsiooni 
või nõuda temalt korvamismeetmeid; 
kõnealune otsus tehakse kahe kuu jooksul 
alates päritoluliikmesriigi poolt 
kinnitamiseks edastatud Euroopa 
kutsekaardi kättesaamise kuupäevast. 
Põhjendatud kahtluse korral võib 
vastuvõttev liikmesriik nõuda 
päritoluliikmesriigilt lisateavet. Selline 
nõue ei peata kahekuulist perioodi.

3. Artikli 7 lõikes 4 ja artiklis 14 osutatud 
juhtudel otsustab vastuvõttev liikmesriik, 
kas tunnustada omaniku kvalifikatsiooni 
või nõuda temalt korvamismeetmeid; 
kõnealune otsus tehakse kaheteist nädala
jooksul alates päritoluliikmesriigi poolt 
edastatud Euroopa kutsekaardi 
kättesaamise kuupäevast. Põhjendatud 
kahtluse korral võib vastuvõttev liikmesriik 
nõuda päritoluliikmesriigilt lisateavet. 
Selline nõue ei peata kaheteistnädalast 
perioodi.

Or. de

Selgitus

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eest on kohustatud vastutama vastuvõttev liikmesriik. 
Tähtaegu tuleb pikendada, et tagada vastutavatele asutustele piisav aeg dokumentide 
kontrollimiseks.
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Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vastuvõttev liikmesriik ei tee otsust 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud tähtaegade 
jooksul või ta nõuab lisateavet ühe kuu 
jooksul alates päritoluliikmesriigilt 
Euroopa kutsekaardi kättesaamise 
kuupäevast, loetakse Euroopa kutsekaart 
vastuvõtva liikmesriigi poolt kinnitatuks 
ning see tähendab kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamist asjaomase reguleeritud 
kutsealana vastuvõtvas liikmesriigis. 

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Patsientide ohutusega seotud põhjustel jäetakse välja loasaamise kord, mille kohaselt otsuse 
tegemata jätmise korral tunnustatakse kutsekvalifikatsiooni automaatselt.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. IMI-failis sisalduvale teabele juurdepääs 
on piiratud päritolu- ja vastuvõtva 
liikmesriigi pädevate asutuste ning 
Euroopa kutsekaardi omanikuga vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 95/46/EÜ(**).

2. IMI-failis sisalduvale teabele juurdepääs 
on piiratud päritolu- ja vastuvõtva 
liikmesriigi pädevate asutustega vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 95/46/EÜ(**).

Or. de
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Selgitus

Ühtse turu infosüsteem on asutustevahelise teabevahetuse vahend. Kõrvalistel isikutel, näiteks 
taotlejatel, puudub juurdepääs ühtse turu infosüsteemile.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamisel on haridus ja töökogemus olulised tegurid. Andmed 
hariduse ja töökogemuse kohta peavad seetõttu olema kohustuslikud. 

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid sätestavad, et tööandjad, 
tarbijad, patsiendid ja muud huvitatud 
isikud võivad, ilma et see piiraks lõigete 2 
ja 3 kohaldamist, kontrollida neile 

7. Liikmesriigid sätestavad, et tööandjad, 
tarbijad, patsiendid ja muud huvitatud 
isikud võivad, ilma et see piiraks lõigete 2 
ja 3 kohaldamist, kontrollida neile 
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kaardiomaniku poolt esitatud Euroopa 
kutsekaardi autentsust ja kehtivust. 
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega määratakse kindlaks IMI-failile 
juurdepääsu tingimused, tehnilised 
vahendid ja menetlused esimeses lõigus 
osutatud kontrolliks. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 58 osutatud nõuandemenetlusega.

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

Or. de

Selgitus

Kontrollimenetlust kasutatakse määruse (EL) nr 182/2011 kohaselt üldiste õigusaktide 
vastuvõtmisel. See menetlus tagab, et Euroopa Komisjon võta vastu rakendusakte, mis ei ole 
kooskõlas asjaomase komisjoni seisukohaga. Tundub, et kontrollimenetlus sobib seetõttu 
antud juhul paremini.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Osalist juurdepääsu ei tagata tervishoiu 
kutsealadele, mis on seotud patsiendi 
ohutusega. Osalisest juurdepääsust võib 
keelduda, kui see on põhjendatud 
ülekaalukat avalikku huvi pakkuva 
põhjusega, kui see aitab tagada eesmärgi 
saavutamise ega lähe kaugemale sellest, 
mis on vajalik selle eesmärgi 
saavutamiseks.

Or. de

Selgitus

Patsientide ohutusega seotud põhjuste tõttu ei rakendata osalist juurdepääsu tervishoiu 
kutsealadel. Nende tervishoiu kutsealade osas, mis kuuluvad automaatsesse tunnustamise 
süsteemi, kehtivad niigi haridusalased miinimumnõuded, mis sätestatakse kõne all olevas 
direktiivis. Osaline juurdepääs nimetatud erialadele on seega vastuolus automaatse 
tunnustamise eesmärgiga.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 9 – punkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 11 – punkt c – alapunkt ii 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) reguleeritud haridus ja koolitus või 
reguleeritud kutsealade puhul kutseõpe, 
millel on alapunktis i sätestatud tasemega 
võrdväärne eraldi ülesehitus ja millega 
antavad kutseoskused ületavad punktis b 
ettenähtud kvalifikatsioonitaset, kui 
selline koolitus tagab võrreldava 
kutsealase standardi ja valmistab 
koolitatavaid ette võrdväärse tasemega 
kohustuste ja funktsioonide jaoks, 
tingimusel et diplomile on lisatud 
päritoluliikmesriigi väljastatud tunnistus;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Direktiivis 2005/36/EÜ sisalduva artikli 11 punkti c alapunktis 11 on viide II lisale, mis 
hõlmab tervishoiu kutsealasid nagu näiteks füsioterapeudid ja logopeedid. Artikli 11 punkti c 
alapunkt ii peaks praegusel kujul alles jääma. 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 9 – punkt d
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 11 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teine lõik jäetakse välja. välja jäetud

Or. de

Selgitus

II lisa loetelu kohandamise võimalus peab jääma alles.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 9 – punkt d
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjonil on õigus võtta artikli 58a 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte II 
lisa loetelu kohandamiseks, et võtta 
arvesse õppekavasid, mis vastavad lõike 1 
punkti c alapunktis ii väljatoodud 
tingimustele. 

Or. de

Selgitus

II lisa loetelu kohandamise võimalus peab jääma alles.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 11
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud 
pädevuskinnituse või kvalifikatsiooni 
tõendava dokumendi või tunnistuse puhul, 
mis tõendab reguleeritud haridust ja 
koolitust või artikli 11 punkti c alapunktis 
i sätestatud tasemega võrdväärset eraldi 
ülesehitusega kutseõpet, aktsepteerib 
vastuvõttev liikmesriik päritoluliikmesriigi 
tõendatud või kinnitatud taset.

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud 
pädevuskinnituse või kvalifikatsiooni 
tõendava dokumendi või tunnistuse puhul, 
mis tõendab reguleeritud haridust ja 
koolitust või artikli 11 punktis c sätestatud 
tasemega võrdväärset eraldi ülesehitusega 
kutseõpet, aktsepteerib vastuvõttev 
liikmesriik päritoluliikmesriigi tõendatud 
või kinnitatud taset.

Or. de

Selgitus

Artikli 11 alapunkt ii viitab käesoleva direktiivi II lisale, mis sisaldab nii tervishoiu 
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kutsealasid kui ka tervise valdkonnaga laiemalt seotud erialasid. Liikuvuse tõttu tuleks ka 
nende eriliselt struktureeritud koolituskavade puhul tunnustada päritoluliikmesriigis 
tõendatud haridustaset. 

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 11
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid ei ole siiski kohustatud 
kohaldama V lisa punktis 5.6.2 sätestatud 
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kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente 
uute avalike apteekide asutamise suhtes. 
Käesoleva lõike mõistes loetakse uuteks 
apteekideks vähem kui kolm aastat lahti 
olnud apteeke.

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 - lõige 18 – punkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üldarsti õpe hõlmab kokku vähemalt 
viieaastast õpet, mida võib väljendada ka 
samaväärsete ECTS-ainepunktidega, ja 
sisaldab vähemalt 5 500 tunnist teoreetilist 
ja praktilist koolitust, mida korraldatakse 
kas ülikooli poolt või viimase järelevalve 
all. 

2. Üldarsti õpe hõlmab kokku vähemalt 
viieaastast õpet, mida võib täiendavalt 
väljendada ka samaväärsete ECTS-
ainepunktidega, ja sisaldab vähemalt 5 500 
tunnist teoreetilist ja praktilist koolitust, 
mida korraldatakse kas ülikooli poolt või 
viimase järelevalve all.

Or. de

Selgitus

ECTS-ainepunktide omistamine on Euroopas väga erinev. Seetõttu ei tohi ECTS-ainepunktide 
omistamine asendada teisi kriteeriume, vaid neid võib anda täiendavalt.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 18 – punkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada:

välja jäetud

a) millised on lõike 3 punktis a osutatud 
piisavad teadmised teadusalade kohta 
kooskõlas teaduse ja tehnika arenguga 
ning milliseid vajalikke pädevusi peaksid 
kõnealused teadmised hõlmama;
b) millisel määral on vajalik lõike 3 
punktis b osutatud üksikasjade piisav 
mõistmine ning millised on sellise 
mõistmise jaoks vajalikud pädevused 
kooskõlas teaduse arenguga ning 
hariduses toimunud arengutega 
liikmesriikides;
c) millised on lõike 3 punktis c osutatud 
piisavad teadmised kliiniliste distsipliinide 
ja praktika kohta ning millised pädevused 
peaksid kõnealuste teadmistega 
kaasnema, pidades silmas teaduse ja 
tehnika arengut;
d) milline on lõike 3 punktis d osutatud 
nõuetekohane kliiniline kogemus ning 
milliseid vajalikke pädevusi peaks 
kõnealune kogemus hõlmama, pidades 
silmas teaduse ja tehnika arengut ning 
hariduses toimunud arenguid 
liikmesriikides.

Or. de

Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 166 vastutavad liikmesriigid kutsealase koolituse 
sisu kindlaksmääramise eest. Kui arstide puhul automaatse tunnustamise aluseks vajalik 
miinimumväljaõppeprogramm siiani ka puudub, ei saa sellist oskuste omandamist õigustada 
ning see ületaks ka miinimumprogrammi jaoks vajaliku. 
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 - lõige 22 – punkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üldõdede koolitusele vastuvõtmine 
sõltub 12aastase üldhariduse 
omandamisest, mida tõendab diplom, 
tunnistus või muu liikmesriigi pädevate 
ametiasutuste või organite välja antud 
dokument või õenduskooli 
sisseastumiseksamitega võrdväärsel 
tasemel eksamite edukat sooritamist 
tõendav tunnistus.

1. Üldõdede koolitusele vastuvõtmine 
eeldab vähemalt 10aastase üldhariduse 
omandamist, mida tõendab diplom, 
tunnistus või muu liikmesriigi pädevate 
ametiasutuste või organite välja antud 
dokument või õenduskooli 
sisseastumiseksamitega võrdväärsel 
tasemel eksamite edukat sooritamist 
tõendav tunnistus. Ilma et see piiraks 
liikmesriikide võimalust kehtestada 
koolitusele vastuvõtmiseks riiklikul 
tasandil pikema üldise koolihariduse 
nõuet.

Or. de

Selgitus

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. Die Mitgliedstaaten haben jedoch die Möglichkeit, auf nationaler Ebene über 
diesen Mindestansatz hinauszugehen und mehr als zehn Jahre allgemeine Schulbildung als 
Zulassungsvoraussetzung zur Ausbildung vorzuschreiben. Zudem kann den gestiegenen 
Anforderungen im Gesundheitswesen nicht durch eine längere Schulbildung, sondern durch 
eine verbesserte Ausbildung Rechnung getragen werden.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 22 – punkt d
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada: 

välja jäetud

a) millised on lõike 6 punktis a osutatud 
piisavad teadmised üldõenduse 
teadusalade kohta, kooskõlas teaduse ja 
tehnika arenguga, ning milliseid vajalikke 
pädevusi peaksid kõnealused teadmised 
hõlmama kooskõlas teaduse ja tehnika 
arenguga ning hariduses toimunud 
hiljutiste arengutega;
b) millisel määral on vajalik lõike 6 
punktis a osutatud üksikasjade piisav 
mõistmine ning millised on sellisest 
mõistmisest tulenevad vajalikud 
pädevused kooskõlas teaduse ja tehnika 
arenguga ning hariduses toimunud 
hiljutiste arengutega;
c) millisel määral on vajalik lõike 6 
punktis b osutatud üksikasjade piisav 
tundmine ning millised on sellistest 
teadmistest tulenevad vajalikud pädevused 
kooskõlas teaduse arenguga ning 
hariduses toimunud hiljutiste arengutega;
d) milline on lõike 6 punktis c osutatud 
piisav kliiniline töökogemus ning millised 
on sellisest piisavast kliinilisest 
töökogemusest tulenevad vajalikud 
pädevused kooskõlas teaduse ja tehnika 
arenguga ning hariduses toimunud 
hiljutiste arengutega.

Or. de

Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 166 vastutavad liikmesriigid kutsealase koolituse 
sisu kindlaksmääramise eest.
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Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Hambaarsti põhiõpe hõlmab kokku 
vähemalt viieaastast täisajaga ning 
vähemalt 5000-tunnilist teoreetilist ja 
praktilist õppetööd, mida võib täiendavalt 
väljendada ka samaväärsete ECTS-
ainepunktidega, mis sisaldab vähemalt V 
lisa punktis 5.3.1 kirjeldatud õppekava ja 
mis toimub ülikoolis, sellega võrdväärseks 
tunnistatud tasemel kõrgharidust andvas 
asutuses või ülikooli järelevalve all.

Or. de

Selgitus

Kvaliteedi tagamisega seotud põhjuste tõttu tuleks hambaarsti põhiõppe aastates kestvust 
täiendada miinimumtundide arvuga. Muidu võivad ebaregulaarselt või nädalalõppudel 
toimuvad kursused arvestusest välja jääda. ECTS-ainepunktide omistamine on Euroopas väga 
erinev. Seetõttu ei tohi ECTS-ainepunktide omistamine asendada teisi kriteeriume, vaid neid 
võib anda täiendavalt.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 24 – punkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada:

välja jäetud

a) millised on lõike 3 punktis a osutatud 
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piisavad teadmised hambaarstitöö 
teadusalade kohta ning millisel määral on 
vajalik samas punktis osutatud teaduslike 
meetodite mõistmine ning millised on 
sellistest teadmistest ja sellisest 
mõistmisest tulenevad vajalikud 
pädevused kooskõlas teaduse ja tehnika 
arenguga ning hariduses toimunud 
hiljutiste arengutega;
b) millisel määral on vajalik lõike 3 
punktis b osutatud üksikasjade piisav 
mõistmine ning millised on sellisest 
mõistmisest tulenevad vajalikud 
pädevused kooskõlas teaduse ja tehnika 
arenguga ning hariduses toimunud 
hiljutiste arengutega;
c) millisel määral on vajalik lõike 3 
punktis c osutatud üksikasjade piisav 
tundmine ning millised on sellest 
tulenevad vajalikud pädevused kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga;
d) millisel määral on vajalik lõike 3 
punktis d osutatud kliiniliste distsipliinide 
ja meetodite piisav tundmine ning millised 
on sellest tulenevad vajalikud pädevused 
kooskõlas teaduse ja tehnika arenguga;
e) milline on lõike 3 punktis e osutatud 
nõuetekohane kliinilise töö kogemus 
kooskõlas hariduses toimunud hiljutiste 
arengutega.

Or. de

Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 166 vastutavad liikmesriigid kutsealase koolituse 
sisu kindlaksmääramise eest.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 - lõige 26 – punkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 38 – lõige 1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veterinaararstide koolitus hõlmab kokku 
vähemalt viieaastast täisajaga teoreetilist ja 
praktilist õppetööd, mida võib väljendada 
ka samaväärsete ECTS-ainepunktidega, 
mis toimub kas ülikoolis või sellega 
võrdväärseks tunnistatud tasemel 
kõrgharidust andvas asutuses või ülikooli 
järelevalve all ja see koolitus peab 
sisaldama vähemalt V lisa punktis 5.4.1 
osutatud õppekava.

Veterinaararstide koolitus hõlmab kokku 
vähemalt viieaastast täisajaga teoreetilist ja 
praktilist õppetööd, mida võib täiendavalt 
väljendada ka samaväärsete ECTS-
ainepunktidega, mis toimub kas ülikoolis 
või sellega võrdväärseks tunnistatud 
tasemel kõrgharidust andvas asutuses või 
ülikooli järelevalve all ja see koolitus peab 
sisaldama vähemalt V lisa punktis 5.4.1 
osutatud õppekava.

Or. de

Selgitus

ECTS-ainepunktide omistamine on Euroopas väga erinev. Seetõttu ei tohi ECTS-ainepunktide 
omistamine asendada teisi kriteeriume, vaid neid võib anda täiendavalt.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 26 – punkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada:

välja jäetud

a) millised on lõike 3 punktis a osutatud 
piisavad teadmised teadusalade kohta 
ning millised on sellistest teadmistest 
tulenevad vajalikud pädevused kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga;
b) millised on lõike 3 punktis b osutatud 
piisavad teadmised tervete loomade 
ehituse ja funktsioonide kohta ning 
milliseid vajalikke pädevusi peaksid 
kõnealused teadmised hõlmama kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga;
c) millised on lõike 3 punktides c ja d 
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osutatud piisavad teadmised loomade 
käitumise, kaitse ja haiguste kohta ning 
milliseid vajalikke pädevusi peaksid 
kõnealused teadmised hõlmama kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga;
d) millised on lõike 3 punktis e osutatud 
piisavad teadmised ennetava meditsiini 
kohta ning milliseid vajalikke pädevusi 
peaksid kõnealused teadmised hõlmama 
kooskõlas teaduse ja tehnika arenguga; 
e) millised on piisavad teadmised lõike 3 
punktis f osutatud üksikasjade kohta ning 
milliseid vajalikke pädevusi peaksid 
kõnealused teadmised hõlmama kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga;
f) milline on lõike 3 punktis h osutatud 
piisav kliiniline ja muu praktiline 
töökogemus ning milliseid vajalikke 
pädevusi peaksid kõnealused teadmised 
hõlmama kooskõlas hariduses toimunud 
hiljutiste arengutega.

Or. de

Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 166 vastutavad liikmesriigid kutsealase koolituse 
sisu kindlaksmääramise eest. 

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 26
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon peab kahe aasta jooksul pärast 
direktiivi jõustumist kontrollima, kas 
lisaks arsti ja hambaravi erialadele tuleks 
direktiiviga 2005/36/EÜ hõlmata ka 
veterinaarerialad, kui need on ühised 
vähemalt ühes kolmandikus 
liikmesriikidest, ning teeb vajadusel 
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õigusakti ettepaneku.

Or. de

Selgitus

Ka veterinaarias on rida erialasid, mida Euroopas järjest enam tunnustatakse. Ka nende 
erialade suhtes tuleks edaspidi kehtestada automaatse tunnustamise süsteemi.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 27 – punkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 40 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) I liini puhul vähemalt 12aastane 
üldharidus või ämmaemandate kooli 
sisseastumiseksamitega võrdväärsel 
tasemel eksamite edukat sooritamist 
tõendav tunnistus;

a) I liini puhul vähemalt 10aastane 
üldharidus või ämmaemandate kooli 
sisseastumiseksamitega võrdväärsel 
tasemel eksamite edukat sooritamist 
tõendav tunnistus; ilma et see piiraks 
liikmesriikide võimalust kehtestada 
koolitusele vastuvõtmiseks riiklikul 
tasandil pikema üldise koolihariduse 
nõuet.

Or. de

Selgitus

Tervishoiusüsteemi suurenenud nõudmistega seoses ei ole oluline mitte koolihariduse aja 
pikendamine vaid parem väljaõpe. Riiklike haridustraditsioonide tõttu ei ole Euroopas 
antavat kooliharidust võimalik võrrelda. Ka oskustöötajate ähvardava puuduse taustal 
tervishoiusektoris tuleb pöörata tähelepanu liikmesriikide ajalooliselt arenenud 
haridussüsteemidele ja ilma vajaduseta ei tohi neid muuta. 

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 27 – punkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 40 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada:

välja jäetud

a) millised on lõike 3 punktis a osutatud 
piisavad teadmised ämmaemandatöö 
aluseks olevate teadusalade kohta ning 
milliseid vajalikke pädevusi peaksid 
kõnealused teadmised hõlmama kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga;
b) millised on piisavad teadmised lõike 3 
punktis c osutatud üksikasjade kohta ning 
milliseid vajalikke pädevusi peaksid 
kõnealused teadmised hõlmama kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga; 
c) milline on lõike 3 punktis d osutatud 
piisav kliinilise töö kogemus ning 
milliseid vajalikke pädevusi peaksid 
kõnealused teadmised hõlmama kooskõlas 
hariduses toimunud hiljutiste reformidega 
ning ka teaduse ja tehnika arenguga;
d) millisel määral on vajalik lõike 3 
punktis e osutatud ravipersonali koolituse 
piisav mõistmine ja nendega töötamise 
kogemus ning milliseid vajalikke pädevusi 
peaksid kõnealused teadmised hõlmama 
kooskõlas hariduses toimunud hiljutiste 
reformidega ning ka teaduse ja tehnika 
arenguga.

Or. de

Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 166 vastutavad liikmesriigid kutsealase koolituse 
sisu kindlaksmääramise eest. 

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 28
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) mis sõltub diplomi, tunnistuse või 
muu kvalifikatsiooni tõendava dokumendi 
olemasolust, mis on vajalik ülikooli või 
muusse kõrgharidust andvasse asutusse 
sissesaamiseks või mis muul moel tagab 
teadmiste võrdväärse taseme või

Or. de

Selgitus

Direktiivis 2005/36/EÜ sisalduv süsteem on end praktikas õigustanud ja see peaks kehtima ka 
edaspidi. 

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 28
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) millele järgneb kaheaastane 
kutsepraktika, mille kohta on vastavalt 
lõikele 2 välja antud tunnistus;

Or. de

Selgitus

Direktiivis 2005/36/EÜ sisalduv süsteem on end praktikas õigustanud ja see peaks kehtima ka 
edaspidi. 

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 - lõige 30 – punkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Proviisori kvalifikatsiooni tõendav 2. Proviisori kvalifikatsiooni tõendav 
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dokument kinnitab vähemalt viie aasta 
pikkuse koolituse läbimist, mida võib 
väljendada ka samaväärsete ECTS-
ainepunktidega, mis hõlmab vähemalt 
järgmist:

dokument kinnitab vähemalt viie aasta 
pikkuse koolituse läbimist, mida võib 
täiendavalt väljendada ka samaväärsete 
ECTS-ainepunktidega, mis hõlmab 
vähemalt järgmist:

Or. de

Selgitus

ECTS-ainepunktide omistamine on Euroopas väga erinev. Seetõttu ei tohi ECTS-ainepunktide 
omistamine asendada teisi kriteeriume, vaid neid võib anda täiendavalt. 

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 - lõige 30 – punkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 44 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidele ja nende ülikoolidele peab ka edaspidi jääma võimalus praktika aega 
paindlikult valida. Eelkõige Skandinaaviamaades toimub praktika blokkidena õppetöö ajal. 

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 30 – punkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada:

välja jäetud
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a) millised on lõike 3 punktis a osutatud 
piisavad teadmised ravimite ja 
ravimitootmises kasutatavate ainete kohta 
ning milliseid vajalikke pädevusi peaksid 
kõnealused teadmised hõlmama kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga;
b) millised on piisavad teadmised lõike 3 
punktis b osutatud üksikasjade kohta ning 
milliseid vajalikke pädevusi peaksid 
kõnealused teadmised hõlmama kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga;
c) millised on piisavad teadmised lõike 3 
punktis c osutatud üksikasjade kohta ning 
milliseid vajalikke pädevusi peaksid 
kõnealused teadmised hõlmama kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga;
d) millised on lõike 3 punktis d osutatud 
piisavad teadmised statistiliste andmete 
hindamiseks ning milliseid vajalikke 
pädevusi peaksid kõnealused teadmised 
hõlmama kooskõlas teaduse ja tehnika 
arenguga.

Or. de

Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 166 vastutavad liikmesriigid kutsealase koolituse 
sisu kindlaksmääramise eest.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 30 – punkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 45 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kvaliteetsete ravimite tellimine, 
valmistamine, kontrollimine, säilitamine 
ja väljastamine avalikes apteekides.

Or. de
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Selgitus

Apteekri töövaldkond on avardunud ning seetõttu tuleb seda kohandada. Praegu on apteekri 
töö üks alalõike laost puuduvate ravimite kiire muretsemine ja edastamine patsiendile. Samuti 
on oluline, et apteeker teavitaks ravimit üle andes patsienti selle ravimi ohutusest ja 
autentsusest. 

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 30 – punkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 45 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimite manustamine, ravimialane teave 
ja nõustamine ning tervisealane selgitus.

Or. de

Selgitus

Apteekri töövaldkond on avardunud ning seetõttu tuleb seda kohandada. Medikamentoosse 
ravi korral on ravimi soovitud mõju saavutamiseks alati oluline järgida teatud elustiili. 
Patsiendile selgituste andmisel on apteekri roll väga oluline.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 30 – punkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 45 – lõige 2 – punkt h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

patsiendi abistamine ja nõustamine 
vabamüügis olevate ravimite kasutamisel 
ning iseravimisel;

Or. de

Selgitus

Apteekri töövaldkond on avardunud ning seetõttu tuleb seda kohandada. Lihtsate 
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haigestumiste korral, nagu külmetus, on apteek esimene kontaktpunkt patsiendi jaoks, kes 
peaks seal apteekrilt saama igakülgset selgitust. 

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 30 – punkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 45 – lõige 2 – punkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

avalike tervise- ja selgituskampaaniate 
toetamine.

Or. de

Selgitus

Paljude haiguste, nagu vähk, või nähtuste, nagu antibiootikum-resistentsus, puhul on 
avalikkuse teavitamine kõige parem võimalus. Tervislikku elustiili või antibiootikumide 
kasutamist käsitleva selgitustöö tulemuseks võib olla tervem ühiskond.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 35
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 49a – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaomast kutseala reguleeritakse juba 
vähemalt kolmandikus kõigist 
liikmesriikidest;

(b) asjaomast kutseala reguleeritakse juba 
vähemalt pooltes kõigist liikmesriikidest;

Or. de

Selgitus

Ühine koolitusraamistik on põhimõtteliselt väga tervitatav, kuna seeläbi saab automaatse 
tunnustamise süsteemi üle viia uusi tervishoiu kutsealasid. Siiski peaks ühise 
koolitusraamistiku moodustamiseks olema kutseala reguleeritud vähemalt pooltes 
liikmesriikidest. 
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 35
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 49a – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Ühine koolitusraamistik on põhimõtteliselt tervitatav, kuna seeläbi võib automaatse 
tunnustamise süsteemi üle viia uusi tervishoiu kutsealasid. Siiski ei peaks ühise 
koolitusraamistikuga siduma II peatükiga hõlmatud kutsealasid.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 35
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 49a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada teadmiste, oskuste ja 
pädevuste üldkogumit ning ühise 
koolitusraamistikuga seonduvaid 
kvalifikatsioone. 

3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada teadmiste, oskuste ja 
pädevuste üldkogumit ning ühise 
koolitusraamistikuga seonduvaid 
kvalifikatsioone. Oma üksikasjalikkuse 
astme poolest ei ületa need III jaotise III 
peatükiga hõlmatud minimaalseid 
koolitusnõudeid.

Or. de

Selgitus

Kutsealase koolituse eest on kohustatud vastutama liikmesriigid. Teadmiste, oskuste ja 
pädevuste üldkogum ning kvalifikatsioonid ei peaks seetõttu ületama minimaalsete 
koolitusnõuete piire.
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 35
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 49a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriik võib taotleda erandi 
kehtestamist lõikes 3 osutatud ühise 
koolitusraamistiku kohaldamisest oma 
territooriumil, kui ta on muul viisil 
kohustatud kehtestama oma territooriumil 
uue reguleeritud kutseala, või kui ta peab 
muutma kehtivaid põhimõttelisi 
siseriiklikke kutsealade struktuuriga seotud 
põhimõtteid seoses koolituse ja kõnealusel 
kutsealal tegutsema hakkamisega, või kui 
liikmesriik ei soovi oma riiklikku 
kvalifikatsioonisüsteemi siduda kõnealuses 
ühises koolitusraamistikus sätestatud 
kvalifikatsioonidega. Kõnealuse erandi 
tegemiseks asjaomasele liikmesriigile võib 
komisjon võtta vastu rakendusotsuse.

5. Liikmesriik võib 6 kuu jooksul alates 
delegeeritud õigusakti jõustumisest 
vastavalt lõikele 3 kinnitada komisjonile, 
et ta ei soovi oma territooriumil ühtset 
koolitusraamistikku rakendada. Seda võib 
teha, kui ta on muul viisil kohustatud 
kehtestama oma territooriumil uue 
reguleeritud kutseala, või kui ta peab 
muutma kehtivaid põhimõttelisi 
siseriiklikke kutsealade struktuuriga seotud 
põhimõtteid seoses koolituse ja kõnealusel 
kutsealal tegutsema hakkamisega, või kui 
liikmesriik ei soovi oma riiklikku 
kvalifikatsioonisüsteemi siduda kõnealuses 
ühises koolitusraamistikus sätestatud 
kvalifikatsioonidega.

Or. de

Selgitus

Liikmesriigile peaks jääma õigus otsustada, kas ta soovib end ühise koolitusraamistikuga 
siduda või mitte.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 35
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 49b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühised kutseeksamid välja jäetud
1. Käesoleva artikli kohaldamisel 
tähendab „ühine kutseeksam” 
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võimekustesti, millega hinnatakse 
kutsetöötaja suutlikkust tegutseda 
vastaval kutsealal kõigis liikmesriikides, 
kus seda kutseala reguleeritakse. Ühise 
kutseeksami edukas sooritamine 
võimaldab liikmesriigis hakata asjaomasel 
kutsealal tegutsema või tegutseda samadel 
tingimustel kõnealuses liikmesriigis 
kutsekvalifikatsiooni omandanutega.
2. Ühine kutseeksam vastab järgmistele 
tingimustele:
(a) III jaotise I peatükiga ettenähtud 
haridust tõendavate dokumentide 
tunnustamise üldsüsteemiga võrreldes 
võimaldab ühine kutseeksam enamatel 
kutsetöötajatel liikuda ühest liikmesriigist 
teise;
(b) asjaomast kutseala reguleeritakse 
vähemalt kolmandikus kõigist 
liikmesriikidest;
(c) ühine kutseeksam koostati läbipaistva 
ja nõuetekohase menetluse käigus, milles 
osalesid sidusrühmad liikmesriikidest, kus 
kutseala ei ole reguleeritud;
(d) ühine kutseeksam võimaldab mis tahes 
liikmesriigi kodanikel osaleda 
liikmesriikides sellisel eksamil ja selliste 
eksamite praktilises korralduses, ilma et 
neil oleks kohustus olla mõne 
kutseorganisatsiooni liige või olla sellises 
organisatsioonis registreeritud.
3. Komisjonil on artikli 58a kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte seoses 
kõnealuse ühise kutseeksami 
tingimustega.

Or. de

Selgitus

Ühine kutseeksam tähendab sekkumist liikmesriikide pädevusalasse ning seetõttu tuleb sellest 
loobuda.
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 38
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Patsientide ohutusega seotud kutselade 
puhul võivad liikmesriigid anda õiguse viia 
läbi kõiki asjaomaseid kutsetöötajaid 
hõlmav keeleoskuse kontroll. Keeleoskuse 
kontrollimine peab toimuma 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamisest 
eraldi, ent enne tegevusalale lubamist.

Or. de

Selgitus

Patsiendi- ja tarbijakaitset on täiel määral võimalik tagada vaid siis, kui tervishoiutöötajatel 
on piisav keeleoskus. 

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 38
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Patsientide ohutusega seotud kutselade 
puhul peavad pädevad asutused viima läbi 
kõiki asjaomaseid kutsetöötajaid 
hõlmavaid süstemaatilisi keeleoskuse 
kontrolle. Liikmesriigid võivad 
keeloskuskontrollide läbiviimise õiguse 
anda ka teistele ametikohtadele.
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Or. de

Selgitus

Patsiendi- ja tarbijakaitset on täiel määral võimalik tagada vaid siis, kui tervishoiutöötajatel 
on piisav keeleoskus. Riiklike patsientide organisatsioonide kaasamine tundub nende 
organisatsioonide inim- ja ametialaste ressursside tõttu siiski vähereaalne.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 42
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 56a – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) V lisa punktis 5.1.4 osutatud 
kvalifikatsiooni tõendavat dokumenti omav
perearst;

a) V lisa punktides 5.1.1, 5.1.3 ja 5.1.4 
osutatud kvalifikatsiooni tõendavat 
dokumenti omavad arstid;

Or. de

Selgitus

Patsientide ohutuse taustal ei tohiks kunstlikult eraldada automaatse tunnustamise süsteemi 
kuuluvaid valdkondlikke tervishoiu kutsealasid ning neid tervishoiu kutsealade esindajaid, kes 
peavad saama individuaalse tunnustuse. 

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 42
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 56a – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) V lisa punktis 5.1.3 osutatud 
kutsenimetust kasutav eriarst;

välja jäetud

Or. de

Selgitus
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Patsientide ohutuse taustal ei tohiks kunstlikult eraldada automaatse tunnustamise süsteemi 
kuuluvaid valdkondlikke tervishoiu kutsealasid ning neid tervishoiu kutsealade esindajaid, kes 
peavad saama individuaalse tunnustuse. 

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 42
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 56a – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) valdkondlikud erialad, mille suhtes 
kohaldatakse artiklis 10 sätestatud 
tunnustamist.

Or. de

Selgitus

Patsientide ohutuse taustal ei tohiks kunstlikult eraldada automaatse tunnustamise süsteemi 
kuuluvaid valdkondlikke tervishoiu kutsealasid ning neid tervishoiu kutsealade esindajaid, kes 
peavad saama individuaalse tunnustuse. 

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 42
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 56a – lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) kutsetöötajad, kelle suhtes ei kehti 
direktiiv 2006/123/EÜ ning kes mõjutavad 
rahva tervist ja ohutust. 

Or. de

Selgitus

Patsientide ohutuse taustal ei tohiks kunstlikult eraldada automaatse tunnustamise süsteemi 
kuuluvaid valdkondlikke tervishoiu kutsealasid ning neid tervishoiu kutsealade esindajaid, kes 
peavad saama individuaalse tunnustuse. 
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 42
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 56a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiiviga 2006/123/EÜ hõlmamata 
juhtumite puhul, kui liikmesriigi 
kutsetöötaja tegutseb käesoleva direktiivi 
raames kutsealal muu kutsenimetuse all 
kui need, millele on osutatud lõikes 1, 
teavitab liimesriik viivitamata teisi 
asjaomaseid liikmesriike ja komisjoni, 
saades teadlikuks kutsetegevusega seotud 
tegevusest, konkreetsetest toimingutest või 
asjaoludest, mis võivad põhjustada teises 
liikmesriigis tõsist kahju inimeste tervisele 
või ohutusele või keskkonnale. Kõnealune 
teave ei lähe kaugemale sellest, mis on 
hädavajalik asjaomase kutsetöötaja 
tuvastamiseks ning selles viidatakse 
pädeva asutuse otsusele, millega 
keelatakse kõnealusel kutsetöötajal 
kutsealal tegutsemine. Artiklites 8 ja 56 
sätestatud tingimustel võivad teised 
liikmesriigid taotleda lisateavet.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Patsientide ohutuse taustal ei tohiks kunstlikult eraldada automaatse tunnustamise süsteemi 
kuuluvaid valdkondlikke tervishoiu kutsealasid ning neid tervishoiu kutsealade esindajaid, kes 
peavad saama individuaalse tunnustuse. 

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 42
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikli 56a – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui taotleja esitab valeteavet või võltsitud 
haridustõendid, teatab pädev asutus 
sellest kõikide teiste liikmesriikide 
pädevatele asutustele. 

Or. de

Selgitus

Ettehoiatamismehhanism peab arvestama ka nende ohtudega, mille põhjustavad võltsitud 
haridustõendid ja valeidentiteet.


