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Tarkistus 89
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Regina Bastos, Hans-Peter 
Mayer, Frank Engel, Othmar Karas, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kaksijakoiset 
ammattikoulutusjärjestelmät ovat 
keskeinen tekijä vähennettäessä 
nuorisotyöttömyyttä. Talouden tarpeiden 
ja vaatimusten mukaisina ne 
mahdollistavat helpon siirtymisen 
koulutuksesta työelämään. Niitä pitäisi 
vahvistaa tällä direktiivillä, ja lisäksi ne 
olisi otettava huomioon myös muissa 
unionin säädöksissä nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseksi. Muutoin näitä 
ammattikoulutusjärjestelmiä ja niiden 
erityispiirteitä ei pitäisi muuttaa 
direktiivin 2005/36/EY säännöksillä.

Or. de

Perustelu

Kaksijakoiset ammattikoulutusjärjestelmät antavat tärkeän panoksen nuorisotyöttömyyden 
torjuntaan integroimalla harjoittelijat varhaisessa vaiheessa yrityksiin ja takaavat helpon 
siirtymisen työelämään. Niitä käytetään jo monissa jäsenvaltioissa. Myös Euroopan komissio 
vaatii tiedonannossaan COM(2012)0299 kaksijakoisten ammattikoulutusjärjestelmien 
vahvistamista.

Tarkistus 90
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(3) Ottamalla käyttöön vapaaehtoisuuteen 
perustuva eurooppalainen ammattikortti 
edistetään ammattihenkilöiden vapaata 
liikkuvuutta ja varmistetaan pätevyyden 
tehokas ja avoin tunnustaminen. Kortti on 
erityisen tarpeellinen väliaikaisen 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja 
pätevyyden tunnustamiseksi 
automaattisessa tunnustamisjärjestelmässä 
sekä yksinkertaistetun 
tunnustamisprosessin edistämiseksi 
yleisessä järjestelmässä. Kortti olisi 
myönnettävä asianomaisten edustavien 
ammattialajärjestöjen esittämän pyynnön 
jälkeen 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.

Or. de
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Tarkistus 91
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Ammattihenkilöiden vapaan 
liikkuvuuden edistämiseksi ja pätevyyden 
tehokkaan ja avoimen tunnustamisen 
varmistamiseksi olisi otettava käyttöön 
eurooppalainen ammattikortti. Kortti on 
erityisen tarpeellinen pätevyyden 
tunnustamiseksi automaattisessa 
tunnustamisjärjestelmässä sekä 
yksinkertaistetun tunnustamisprosessin 
edistämiseksi yleisessä järjestelmässä. 
Kortti olisi myönnettävä ammattihenkilön 
pyynnöstä, kun hän on toimittanut 
tarvittavat asiakirjat ja kun toimivaltaiset 
viranomaiset ovat saattaneet loppuun 
asiaan liittyvät tarkistus- ja 
varmennusmenettelyt. Eurooppalaista 
ammattikorttia koskevan hakemuksen 
varmentamisen edellyttämä aika riippuu 
ammatista. Tästä syystä olisi toteutettava 
pilottihankkeita realististen määräaikojen 
määrittämiseksi kutakin ammattia varten. 
Komission olisi julkaistava nämä 
määräajat esimerkiksi Sinun Eurooppasi 
-portaalissa ja 57 b artiklan mukaisissa 
tukikeskuksissa. Näiden pilottihankkeiden 
tulosten perusteella voidaan arvioida 
samankaltaisten ammattien määräajat.
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 
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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.

Or. en

Tarkistus 92
Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Ammattihenkilöiden vapaan 
liikkuvuuden edistämiseksi ja pätevyyden 
tehokkaan ja avoimen tunnustamisen 
varmistamiseksi olisi otettava käyttöön 
eurooppalainen ammattikortti. Kortti on 
erityisen tarpeellinen väliaikaisen 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja 
pätevyyden tunnustamiseksi
automaattisessa tunnustamisjärjestelmässä 
sekä yksinkertaistetun 
tunnustamisprosessin edistämiseksi
yleisessä järjestelmässä. Kortti olisi 
myönnettävä ammattihenkilön pyynnöstä, 
kun hän on toimittanut tarvittavat asiakirjat 
ja kun toimivaltaiset viranomaiset ovat 
saattaneet loppuun asiaan liittyvät 
tarkistus- ja varmennusmenettelyt. Kortin 
toimintaa olisi tuettava sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI), joka on 
perustettu hallinnollisesta yhteistyöstä 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) 
annetussa asetuksessa (EU) N:o […]. Tällä 
mekanismilla olisi voitava lisätä 
synergiavaikutuksia ja luottamusta 

(3) Ammattihenkilöiden vapaan 
liikkuvuuden edistämiseksi ja pätevyyden 
tehokkaan ja avoimen tunnustamisen 
varmistamiseksi olisi otettava käyttöön 
vapaaehtoinen eurooppalainen 
ammattikortti. Kortti voi palvella erityisesti
väliaikaisen liikkuvuuden helpottamista ja 
pätevyyden tunnustamista automaattisessa 
tunnustamisjärjestelmässä sekä 
yksinkertaistetun tunnustamisprosessin 
edistämistä 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 



AM\913241FI.doc 7/117 PE496.438v01-00

FI

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.

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.

Or. en

Tarkistus 93
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 
tunnustamisessa ammattikortin nojalla 
olisi noudatettava periaatetta, jonka 
mukaan vastuu ammattipätevyyden 
tunnustamisesta on yksinomaan 
vastaanottavalla jäsenvaltiolla.

Or. en

Tarkistus 94
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Ammattihenkilöiden vapaan 
liikkuvuuden edistämiseksi ja pätevyyden 
tehokkaan ja avoimen tunnustamisen 
varmistamiseksi olisi otettava käyttöön 
eurooppalainen ammattikortti. Kortti on 
erityisen tarpeellinen väliaikaisen 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja 
pätevyyden tunnustamiseksi 
automaattisessa tunnustamisjärjestelmässä 
sekä yksinkertaistetun 
tunnustamisprosessin edistämiseksi 
yleisessä järjestelmässä. Kortti olisi 

(3) Ammattihenkilöiden vapaan 
liikkuvuuden edistämiseksi ja pätevyyden 
tehokkaan ja avoimen tunnustamisen 
varmistamiseksi erityisesti automaattisen 
tunnistamisjärjestelmän piiriin kuuluvissa 
ammateissa olisi otettava käyttöön 
eurooppalainen ammattikortti, jos näissä 
yksittäisissä ammateissa pyydetään sitä. 
Kortti on erityisen tarpeellinen väliaikaisen 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja 
pätevyyden tunnustamiseksi 
automaattisessa tunnustamisjärjestelmässä 
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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.

sekä yksinkertaistetun 
tunnustamisprosessin edistämiseksi 
yleisessä järjestelmässä. Kortti olisi 
myönnettävä ammattihenkilön pyynnöstä, 
kun hän on toimittanut tarvittavat asiakirjat 
ja kun toimivaltaiset viranomaiset ovat 
saattaneet loppuun asiaan liittyvät 
tarkistus- ja varmennusmenettelyt. Kortin 
toimintaa olisi tuettava sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI), joka on 
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.

Or. el

Perustelu

Täsmennetään ammattikorttien käyttöönoton vapaaehtoisuutta, kun kyseessä ovat 
automaattisen tunnistamisjärjestelmän piiriin kuuluvat ammattialat ja kun näissä yksittäisissä 
ammateissa pyydetään sitä.

Tarkistus 95
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(3) Ammattihenkilöiden vapaan 
liikkuvuuden edistämiseksi ja pätevyyden 
tehokkaan ja avoimen tunnustamisen 
varmistamiseksi olisi otettava käyttöön 
eurooppalainen ammattikortti.
Eurooppalaista ammattikorttia olisi 
käytettävä yksinomaan välineenä 
tunnustaa ammattipätevyys toisessa 
jäsenvaltiossa liikkuvuuden koko 
potentiaalin hyödyntämiseksi 
sisämarkkinoilla eikä keinona säännellä 
ja rajoittaa sitä, miten tietyn ammatin
edellyttämä pätevyys hankitaan. Kortti on 
erityisen tarpeellinen väliaikaisen 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja 
pätevyyden tunnustamiseksi 
automaattisessa tunnustamisjärjestelmässä 
sekä yksinkertaistetun 
tunnustamisprosessin edistämiseksi 
yleisessä järjestelmässä. Kortti olisi 
myönnettävä ammattihenkilön pyynnöstä, 
kun hän on toimittanut tarvittavat asiakirjat 
ja kun toimivaltaiset viranomaiset ovat 
saattaneet loppuun asiaan liittyvät 
tarkistus- ja varmennusmenettelyt. Kortin 
toimintaa olisi tuettava sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI), joka on 
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 
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järjestelmään sisältyvien tietojen laiton ja 
luvaton kysely.

Or. en

Tarkistus 96
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ammattikortin käyttöönoton olisi 
oltava vapaaehtoista ja se olisi tehtävä 
kyseisen ammatin edustajien pyynnöstä. 
Ammattikortin käyttöönotto edellyttää, 
että kaksi kolmasosaa jäsenvaltioista tai 
jäsenvaltioiden ammattialajärjestöistä 
kannattaa sitä. 

Or. en

Tarkistus 97
Christel Schaldemose

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 

(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 
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hänelle osittainen pätevyys. Yleiseen etuun 
liittyvistä pakottavista syistä, kuten 
lääketieteen tohtorien tai muiden 
terveydenhuollon ammattilaisten ollessa 
kyseessä, jäsenvaltion olisi voitava evätä 
osittainen pätevyys.

hänelle osittainen pätevyys. Yleistä etua 
koskevista pakottavista syistä jäsenvaltion 
olisi voitava evätä osittainen pätevyys.

Or. en

Tarkistus 98
Heide Rühle

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 
erityisolosuhteissa myönnettävä hänelle 
osittainen pätevyys. Yleiseen etuun 
liittyvistä pakottavista syistä jäsenvaltion 
olisi voitava evätä osittainen pätevyys.
Osittaista pätevyyttä ei sovelleta hoitoalan 
ammatteihin, joista aiheutuu 
potilasturvallisuuteen tai julkiseen 
terveydenhuoltoon liittyviä vaikutuksia.

Or. de

Tarkistus 99
Sirpa Pietikäinen



AM\913241FI.doc 13/117 PE496.438v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. de

Tarkistus 101
Othmar Karas, Andreas Schwab

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, kuten 
lääketieteen tohtorien tai muiden 
terveydenhuollon ammattilaisten tai 
notaarien tai asianajajien ollessa 
kyseessä, jäsenvaltion olisi voitava evätä 
osittainen pätevyys.

Or. en
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Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioiden mukaan "asianmukainen lainkäyttö" voi 
muodostaa tässä johdanto-osan kappaleessa tarkoitetun "yleiseen etuun liittyvän pakottavan 
syyn". Koska notaarit ja asianajajat edistävät suuressa määrin asianmukaista lainkäyttöä, 
jäsenvaltioiden olisi voitava evätä osittainen pätevyys näissä ammateissa.

Tarkistus 102
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 103
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 104
Constance Le Grip, Philippe Juvin

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 

(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 
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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.

näissä erityisolosuhteissa myönnettävä 
hänelle osittainen pätevyys. Jäsenvaltion 
on ilmoitettava komissiolle ennen 
tällaisen päätöksen tekemistä, jotta 
edistetään tämän säännöksen 
täysimääräistä täytäntöönpanoa ja 
taataan sen yhdenmukainen soveltaminen 
kaikkialla unionissa. Yleiseen etuun 
liittyvistä pakottavista syistä jäsenvaltion 
olisi voitava evätä osittainen pätevyys. 
Ammatteihin, jotka hyötyvät 
automaattisesta tunnustamisesta 
koulutusta koskevien 
vähimmäisvaatimusten tai yhteisten 
koulutusperiaatteiden koordinoinnin 
perusteella, ei pitäisi soveltaa osittaista 
pätevyyttä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että komissiolle ilmoitetaan päätöksistä, joilla evätään osittainen 
pätevyys, ja niiden perusteista, jotta se voi varmistaa tämän säännöksen täysimääräisen, 
asianmukaisen ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon. Ks. vastaava artikla.

Tarkistus 105
Robert Rochefort

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 

(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 
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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.

myönnettävä hänelle osittainen pätevyys.
Kansanterveyteen, turvallisuuteen tai 
kansanterveyden valvontaan liittyvien 
ammattien yhteydessä jäsenvaltio voisi 
evätä niitä koskevan osittaisen 
pätevyyden, jos se katsoo tarjotun 
palvelun laadun olevan huonoa. Yleistä 
etua koskevista pakottavista syistä 
jäsenvaltion olisi aina voitava evätä 
osittainen pätevyys.

Or. fr

Tarkistus 106
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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, vastaanottavat jäsenvaltiot voivat 
myöntää hänelle näissä erityisolosuhteissa 
osittaisen pätevyyden, jos tämä on 
sallittua. Yleiseen etuun liittyvistä 
pakottavista syistä, kuten lääketieteen 
tohtorien tai muiden terveydenhuollon 
ammattilaisten ollessa kyseessä, taikka jos 
ammattiin liittyy erityisiä maantieteellisiä 
syitä, jäsenvaltion olisi voitava evätä 
osittainen pätevyys.

Or. el
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Perustelu

Jäsenvaltioiden on pääasiallisesti − mutta ei pelkästään − terveyttä ja yleistä turvallisuutta 
koskevista syistä tarkasteltava, missä ammateissa voidaan myöntää osittainen pätevyys.

Tarkistus 107
Catherine Stihler

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, kuten 
lääketieteen tohtorien tai muiden 
terveydenhuollon ammattilaisten ollessa 
kyseessä, tai aluekohtaisista syistä 
jäsenvaltion olisi voitava evätä osittainen 
pätevyys.

Or. en

Tarkistus 108
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(4 a) Osittaisen pätevyyden soveltaminen 
tässä direktiivissä Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti ei saa missään tapauksessa 
johtaa siihen, että kyseisen alan 
työmarkkinaosapuolilta evätään oikeus 
järjestäytyä. 

Or. en

Tarkistus 109
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Koska notaarit ovat valtion 
viranomaisten nimittämiä ja palvelevat 
siten yleisen edun mukaista tavoitetta, eli 
yksityisten oikeussubjektien välillä 
laadittujen asiakirjojen laillisuuden ja 
oikeusvarmuuden takaamista, he eivät 
kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 110
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) (ii a) Yhteisöjen tuomioistuin on 
kehittänyt käsitteen 'yleistä etua koskevat 
pakottavat syyt', joihin tämän direktiivin 
eräissä säännöksissä viitataan, 
perustamissopimuksen 49 ja 56 artiklaa 
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koskevassa oikeuskäytännössään, ja 
käsite saattaa kehittyä edelleen. Käsite 
kattaa yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan ainakin 
seuraavat syyt: perustamissopimuksen 
52 ja 62 artiklassa tarkoitetut yleinen 
järjestys, yleinen turvallisuus ja 
kansanterveys.

Or. en

Perustelu

"Yleistä etua koskevien pakottavien syiden" käsite, johon tietyissä tämän direktiivin 
säännöksissä viitataan, on tunnettu periaate, joka sisältää kansanterveyden lisäksi monia 
muita seikkoja. Tarkistuksella ehdotetaan käytettävän tätä direktiivin 2006/123/EY 
määritelmään perustuvaa määritelmää, jotta selvennetään lainsäätäjän tarkoitusta 
viitattaessa tähän käsitteeseen.

Tarkistus 111
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jäsenvaltiossa tapahtuvaa väliaikaista ja 
satunnaista palvelujen tarjoamista varten 
olisi määriteltävä takeet, muun muassa 
vaatimus vähintään kahden vuoden 
aiemmasta ammattikokemuksesta, 
vastaanottavan jäsenvaltion paikallisten 
kuluttajien etujen suojelemiseksi, jollei 
ammattia ole säännelty kotijäsenvaltiossa. 
Nämä takeet eivät kuitenkaan ole 
välttämättömät, jos kuluttajat, joiden 
tavanomainen asuinpaikka sijaitsee 
ammattihenkilön 
sijoittautumisjäsenvaltiossa, ovat jo 
valinneet kyseiset ammattihenkilön, eikä 
tästä aiheudu vastaanottavan jäsenvaltion 
kolmansille osapuolille kansanterveyteen 
tai yleiseen turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia.

(5) Jäsenvaltiossa tapahtuvaa väliaikaista ja 
satunnaista palvelujen tarjoamista varten 
olisi määriteltävä takeet, muun muassa 
vaatimus vähintään kahden vuoden 
aiemmasta ammattikokemuksesta, 
vastaanottavan jäsenvaltion paikallisten 
kuluttajien etujen suojelemiseksi, jollei 
ammattia ole säännelty kotijäsenvaltiossa. 
Nämä takeet eivät kuitenkaan ole 
välttämättömät, jos kuluttajat, joiden 
tavanomainen asuinpaikka sijaitsee 
ammattihenkilön 
sijoittautumisjäsenvaltiossa, ovat jo 
valinneet kyseiset ammattihenkilön, eikä 
tästä aiheudu vastaanottavan jäsenvaltion 
kolmansille osapuolille kansanterveyteen 
tai yleiseen turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia. Väliaikaisen liikkuvuuden 
järjestelmää ei saisi käyttää 7 artiklan 
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mukaisen täysimittaisen tunnustamisen 
järjestelmän korvikkeena. Jos 
ammattihenkilö, jolla on väliaikainen 
pätevyys, haluaa jatkaa palvelujen 
keskeytymätöntä tarjoamista kauemmin 
kuin yhden vuoden ajan, hänen on 
tehtävä 7 artiklassa säädetty ilmoitus.

Or. en

Tarkistus 112
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Väliaikaisen liikkuvuuden 
tunnustamisen edellytykset eivät saisi 
korvata pitkäkestoisen liikkuvuuden 
tunnustamisen edellytyksiä. Sen 
porsaanreiän tukkimiseksi, jossa 
ammattihenkilöt hankkivat 
tunnustamisen kevyemmällä, väliaikaista 
liikkuvuutta koskevalla järjestelmällä ja 
jatkavat toimintaansa määräämättömän 
ajan, väliaikainen liikkuvuus rajoitetaan 
koskemaan palvelujen keskeytymätöntä 
tarjontaa yhden vuoden ajan koko 
Euroopan unionin alueella. Tämän 
vuoden ajan jälkeen ammattihenkilön on 
hankittava täydellinen tunnustaminen 
4 b artiklan tai III osaston nojalla. 
Palveluntarjoajille, jotka säännöllisesti 
tarjoavat palveluja toisessa jäsenvaltiossa 
vähemmän kuin vuoden ajan, 
myönnetään poikkeus. Komissiota 
kehotetaan laatimaan ja julkaisemaan 
luettelo tällaisista ammateista 
delegoiduilla säännöksillä 58 a artiklan 
(uusi) mukaisesti. 

Or. en



AM\913241FI.doc 23/117 PE496.438v01-00

FI

Tarkistus 113
Sandra Kalniete

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 114
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Direktiiviä 2005/36/EY ei pitäisi 
soveltaa notaarin ammattiin. Useimmissa 
jäsenvaltioissa notaarin ammatti sisältyy 
oikeusjärjestelmään riippumattomana ja 
yleistä etua vaalivana julkisena virkana, 
jonka tehtävät ovat osin hyvin vaihtelevat. 
Direktiivin 2005/36/EY erityisesti 
palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat 
perusperiaatteet ovat kuitenkin 
ristiriidassa sen kanssa, että notaarit ovat 
julkisia viranhaltijoita ja kuuluvat 
oikeusjärjestelmään.
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vahvistusleimaa.

Or. de

Tarkistus 115
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Direktiiviä 2005/36/EY ei pitäisi 
soveltaa notaarin ammattiin
sijoittautumisen yhteydessä esitettävien 
tunnustamispyyntöjen tai palvelujen 
toisessa jäsenvaltiossa tapahtuvan 
tarjonnan osalta.

Or. fr

Tarkistus 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivin 2005/36/EY 
soveltamisalaan olisi sisällyttävä myös 
notaarit. Sijoittautumisen yhteydessä 
esitettävien tunnustamispyyntöjen 
tapauksessa jäsenvaltioiden olisi voitava 
määrätä pakolliset kelpoisuuskokeet tai 
sopeutumisaika, jotteivät kansalliset 

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

valinta- ja nimitysmenettelyt muodostu 
syrjiviksi. Tämä korvaava toimenpide ei 
vapauta hakijaa muista notaarinvirkaa 
koskevien vastaanottavan jäsenvaltion 
valinta- ja nimitysmenettelyjen 
vaatimuksista. Koska notaareilla on 
julkisen viran haltijoina, joilla on oikeus 
ja velvollisuus hoitaa tiettyjä julkisia 
toimia kotijäsenvaltiossaan, erityinen 
tehtävä, notaarien ei pidä voida laatia 
virallisia asiakirjoja ja suorittaa muita 
todennustoimia tai muita oikeudellisia 
toimia palvelujen vapaan tarjonnan 
puitteissa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltion vahvistusleiman käyttö on rajoitettu kyseisen valtion alueelle, eikä sitä voida 
laajentaa palvelujen vapaan tarjonnan perusteella. Kun otetaan huomioon, että virallisten 
asiakirjojen laatimista ja niiden vastavuoroista tunnustamista on säänneltävä SEUT-
sopimuksen 81 artiklan perusteella, notaareja koskeva rajoitus perustuu Euroopan unionin 
tuomioistuimen tuomioihin. "Muihin todennustoimiin" sisältyvät laillistamistoimet ja 
jäsenvaltion oikeuslaitoksen puolesta suoritettavat oikeudelliset tehtävät.

Tarkistus 117
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yleisen järjestelmän 
tunnustamismekanismin soveltamiseksi on 
tarpeellista ryhmitellä erilaiset kansalliset 
koulutusohjelmat eri tasoiksi. Nämä 
pelkästään yleisen järjestelmän 
toimivuuden varmistamiseksi määriteltävät 
tasot eivät saisi vaikuttaa kansallisiin 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
rakenteisiin eivätkä jäsenvaltioiden 
toimivaltaan tällä alalla, mukaan lukien 
eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen 
täytäntöön panemiseksi voimaan 

(8) Yleisen järjestelmän 
tunnustamismekanismin soveltamiseksi on 
tarpeellista ryhmitellä erilaiset kansalliset 
koulutusohjelmat eri tasoiksi. Nämä 
pelkästään yleisen järjestelmän 
toimivuuden varmistamiseksi määriteltävät 
tasot eivät saisi vaikuttaa kansallisiin 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
rakenteisiin eivätkä jäsenvaltioiden 
toimivaltaan tällä alalla, mukaan lukien 
eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen 
täytäntöön panemiseksi voimaan 
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saatettavat kansalliset toimet. Tällä 
välineellä voidaan edistää pätevyyksien 
avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, ja se 
voi toimia täydentävänä tietolähteenä 
toimivaltaisille viranomaisille näiden 
tutkiessa toisissa jäsenvaltioissa 
myönnettyjen pätevyyksien tunnustamista. 
Yleisen järjestelmän toimivuuden 
varmistamiseksi määriteltyjä tasoja ei 
saisi periaatteessa enää käyttää 
perusteena sulkea unionin kansalaisia 
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalan 
ulkopuolelle, mikäli tämä olisi elinikäisen 
oppimisen periaatteen vastaista.

saatettavat kansalliset toimet. Tällä 
välineellä voidaan edistää pätevyyksien 
avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, ja se 
voi toimia täydentävänä tietolähteenä 
toimivaltaisille viranomaisille näiden 
tutkiessa toisissa jäsenvaltioissa 
myönnettyjen pätevyyksien tunnustamista.

Or. de

Tarkistus 118
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yleisen järjestelmän 
tunnustamismekanismin soveltamiseksi on 
tarpeellista ryhmitellä erilaiset kansalliset 
koulutusohjelmat eri tasoiksi. Nämä 
pelkästään yleisen järjestelmän 
toimivuuden varmistamiseksi määriteltävät 
tasot eivät saisi vaikuttaa kansallisiin 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
rakenteisiin eivätkä jäsenvaltioiden 
toimivaltaan tällä alalla, mukaan lukien 
eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen 
täytäntöön panemiseksi voimaan 
saatettavat kansalliset toimet. Tällä 
välineellä voidaan edistää pätevyyksien 
avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, ja se 
voi toimia täydentävänä tietolähteenä 
toimivaltaisille viranomaisille näiden 
tutkiessa toisissa jäsenvaltioissa 
myönnettyjen pätevyyksien tunnustamista. 
Yleisen järjestelmän toimivuuden 
varmistamiseksi määriteltyjä tasoja ei 

(8) Yleisen järjestelmän 
tunnustamismekanismin soveltamiseksi on 
tarpeellista ryhmitellä erilaiset kansalliset 
koulutusohjelmat eri tasoiksi. Nämä 
pelkästään yleisen järjestelmän 
toimivuuden varmistamiseksi määriteltävät 
tasot eivät saisi vaikuttaa kansallisiin 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
rakenteisiin eivätkä jäsenvaltioiden 
toimivaltaan tällä alalla, mukaan lukien 
eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen 
täytäntöön panemiseksi voimaan 
saatettavat kansalliset toimet. Tällä 
välineellä voidaan edistää pätevyyksien 
avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, ja se 
voi toimia täydentävänä tietolähteenä 
toimivaltaisille viranomaisille näiden 
tutkiessa toisissa jäsenvaltioissa 
myönnettyjen pätevyyksien tunnustamista.



AM\913241FI.doc 27/117 PE496.438v01-00

FI

saisi periaatteessa enää käyttää 
perusteena sulkea unionin kansalaisia 
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalan 
ulkopuolelle, mikäli tämä olisi elinikäisen 
oppimisen periaatteen vastaista.

Or. de

Tarkistus 119
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yleisen järjestelmän 
tunnustamismekanismin soveltamiseksi on 
tarpeellista ryhmitellä erilaiset kansalliset 
koulutusohjelmat eri tasoiksi. Nämä 
pelkästään yleisen järjestelmän 
toimivuuden varmistamiseksi määriteltävät 
tasot eivät saisi vaikuttaa kansallisiin 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
rakenteisiin eivätkä jäsenvaltioiden 
toimivaltaan tällä alalla, mukaan lukien 
eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen 
täytäntöön panemiseksi voimaan 
saatettavat kansalliset toimet. Tällä 
välineellä voidaan edistää pätevyyksien 
avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, ja se 
voi toimia täydentävänä tietolähteenä 
toimivaltaisille viranomaisille näiden 
tutkiessa toisissa jäsenvaltioissa 
myönnettyjen pätevyyksien tunnustamista. 
Yleisen järjestelmän toimivuuden 
varmistamiseksi määriteltyjä tasoja ei saisi 
periaatteessa enää käyttää perusteena 
sulkea unionin kansalaisia 
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalan 
ulkopuolelle, mikäli tämä olisi elinikäisen 
oppimisen periaatteen vastaista.

(8) Yleisen järjestelmän 
tunnustamismekanismin soveltamiseksi on 
tarpeellista ryhmitellä erilaiset kansalliset 
koulutusohjelmat eri tasoiksi. Nämä 
pelkästään yleisen järjestelmän 
toimivuuden varmistamiseksi määriteltävät 
tasot eivät saisi vaikuttaa kansallisiin 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
rakenteisiin eivätkä jäsenvaltioiden 
toimivaltaan tällä alalla, mukaan lukien 
eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen 
täytäntöön panemiseksi voimaan 
saatettavat kansalliset toimet. Komission 
olisi esitettävä arviointi ja tarvittaessa 
ehdotuksia mahdollisuudesta 
yhdenmukaistaa tämän direktiivin ja 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
tasot kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta. Arviointiin 
olisi myös sisällyttävä ehdotuksia 
oikeudellisen määritelmän antamisesta 
eurooppalaisen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmälle yhteisön 
säännöstössä. Tällä välineellä voidaan 
edistää pätevyyksien avoimuutta ja 
vertailukelpoisuutta, ja se voi toimia 
täydentävänä tietolähteenä toimivaltaisille 
viranomaisille näiden tutkiessa toisissa 
jäsenvaltioissa myönnettyjen pätevyyksien 
tunnustamista. Yleisen järjestelmän 
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toimivuuden varmistamiseksi määriteltyjä 
tasoja ei saisi periaatteessa enää käyttää 
perusteena sulkea unionin kansalaisia 
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalan 
ulkopuolelle, mikäli tämä olisi elinikäisen 
oppimisen periaatteen vastaista.

Or. en

Tarkistus 120
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Perustelu

Elinikäisen oppimisen kursseja tarjotaan monesti epävirallisen koulutuksen piirissä, ja niistä 
annetaan todistuksia, joita ei voida mahdollisesti arvioida.
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Tarkistus 121
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Koulutusta koskeviin 
vähimmäisvaatimuksiin perustuva 
automaattinen tunnustamisjärjestelmä on 
riippuvainen siitä, että jäsenvaltiot 
ilmoittavat ja komissio julkaisee uudet tai 
muuttuneet muodollisen pätevyyden 
osoittavat asiakirjat oikea-aikaisesti. 
Muussa tapauksessa niiden haltijoilla ei ole 
takeita automaattisen tunnustamisen 
hyödyntämismahdollisuuksista. Hiljattain 
ilmoitettujen oppiarvojen avoimuuden 
lisäämiseksi ja niiden tutkimisen 
helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
nimettävä asianmukainen elin, 
esimerkiksi hyväksymislautakunta tai 
ministeriö, joka tutkisi jokaisen 
ilmoituksen ja laatisi komissiolle 
kertomuksen sen 
vaatimustenmukaisuudesta suhteessa 
direktiiviin 2005/36/EY.

(12) Koulutusta koskeviin 
vähimmäisvaatimuksiin perustuva 
automaattinen tunnustamisjärjestelmä on 
riippuvainen siitä, että jäsenvaltiot 
ilmoittavat ja komissio julkaisee uudet tai 
muuttuneet muodollisen pätevyyden 
osoittavat asiakirjat oikea-aikaisesti. 
Muussa tapauksessa niiden haltijoilla ei ole 
takeita automaattisen tunnustamisen 
hyödyntämismahdollisuuksista. Hiljattain 
ilmoitettujen oppiarvojen avoimuuden 
lisäämiseksi ja niiden tutkimisen 
helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
toimitettava komissiolle kertomus 
direktiivin 2005/36/EY noudattamisesta.

Or. de

Tarkistus 122
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Terveydenhuollon ammattien 
yhtenäistettyihin koulutusta koskeviin 
vähimmäisvaatimuksiin perustuvan 
automaattisen tunnustamisen osalta 
jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää 
osittaisia vapautuksia sellaisille muille 
ammattihenkilöille kuin eläinlääkäreille, 
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jotka ovat hankkineet osan 
koulutuksestaan vähintään 
samantasoisessa koulutuksessa, 
edellyttäen että tämä koulutuksen osa on 
jo suoritettu.
Osittaiset vapautukset eivät yleensä saisi 
koskea enempää kuin yhtä opintovuotta 
tai 60:tä pistettä, jos yhden opintovuoden 
oppimäärä edellyttää 60:tä pistettä. 
Poikkeustapauksissa osittainen vapautus 
voidaan laajentaa koskemaan kahta 
opintovuotta tai 120:aa pistettä.
Harkitessaan osittaisia vapautuksia 
koulutuksesta jäsenvaltioiden olisi 
otettava täysimittaisesti huomioon niiden 
vaikutukset potilasturvallisuuteen. 

Or. en

Perustelu

Yhtenäistettyjen koulutusta koskevien vähimmäisvaatimusten olisi oltava niin joustavia, ettei 
niillä tarpeettomasti rajoiteta jäsenvaltioiden mahdollisuutta järjestää omia 
koulutusjärjestelmiään. Osittaisia vapautuksia olisi harkittava, jos opiskelijalla on asiaan 
liittyviä aiempia opintoja.

Tarkistus 123
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Terveydenhuoltoalan 
ammattilaisten liikkuvuuden lisäämiseksi 
ja samalla elinikäisen oppimisen ja 
jatkokoulutuksen edistämiseksi potilaiden 
hyväksi on tarpeen luoda puitteet, joissa 
jatkokoulutuksen ja 
koulutusmenettelyiden tunnustamista 
jäsenvaltioiden välillä lisätään asteittain 
jäsenvaltioiden välisen tietojen ja 
parhaiden käytäntöjen vaihdon avulla. 
Tätä varten jäsenvaltioiden 
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toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille julkisesti saatavilla olevia 
selvityksiä terveydenhuollon 
ammattilaisten jatkokoulutuksesta ja 
koulutusmenettelyistä kyseisessä valtiossa.

Or. en

Tarkistus 124
Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis



PE496.438v01-00 32/117 AM\913241FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 126
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sairaanhoidon ja kätilöiden ammatit 
ovat kehittyneet merkittävästi kolmen 
viime vuosikymmenen aikana: 
yhteisöperustainen terveydenhuolto, 
monimutkaisten hoitojen käyttö ja 
jatkuvasti kehittyvä tekniikka edellyttävät 
sairaanhoitajilta ja kätilöiltä kykyä 
itsenäisempään työskentelyyn. 
Sairaanhoidon ja kätilön ammattien 
opiskelijoiden valmistamiseksi näihin 

(15) Sairaanhoidon ja kätilöiden ammatit 
ovat kehittyneet merkittävästi kolmen 
viime vuosikymmenen aikana: 
yhteisöperustainen terveydenhuolto, 
monimutkaisten hoitojen käyttö ja 
jatkuvasti kehittyvä tekniikka edellyttävät 
sairaanhoitajilta ja kätilöiltä kykyä 
itsenäisempään työskentelyyn. 
Sairaanhoidon ja kätilön ammattien 
opiskelijoiden valmistamiseksi näihin 
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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.

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. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava siitä, että terveydenhuollon 
ammateissa taataan läpäisevyys ja 
ylenemismahdollisuudet.

Or. de

Tarkistus 127
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 128
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Sairaanhoidon ja kätilöiden ammatit 
ovat kehittyneet merkittävästi kolmen 
viime vuosikymmenen aikana: 
yhteisöperustainen terveydenhuolto, 
monimutkaisten hoitojen käyttö ja 
jatkuvasti kehittyvä tekniikka edellyttävät 
sairaanhoitajilta ja kätilöiltä kykyä 
itsenäisempään työskentelyyn. 
Sairaanhoidon ja kätilön ammattien 
opiskelijoiden valmistamiseksi näihin 
monitahoisiin terveydenhuollon 
vaatimuksiin heillä olisi jatkossakin oltava 
vankat yleissivistävät opinnot suoritettuina, 
mutta ratkaisevia ovat kuitenkin 
koulutuksen laatu ja sisältö, joita on 
jatkuvasti mukautettava haasteisiin.

Or. de

Perustelu

Direktiivillä koordinoidaan koulutuksen vähimmäisvaatimuksia. Niitä tiukennetaan jo 
direktiivin 31 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan vuosi- ja tuntimäärien nostamisella, 
kuten lääkärienkin kohdalla. Kuten lääkärien kohdalla, joita koskevat jäsenvaltioissa 
sovellettavat erilaiset koulutusjärjestelmät otetaan huomioon lyhentämällä koulutuksen 
vähimmäiskestoa, on myös yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien eri 
jäsenvaltioissa käytettävät erilaiset koulutusjärjestelmät tarpeen ottaa huomioon.

Tarkistus 129
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Lääketieteen ja hammaslääketieteen 
erikoisalojen automaattisen 
tunnustamisjärjestelmän 
yksinkertaistamiseksi ne olisi sisällytettävä 
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalaan, 
mikäli ne ovat yhteisiä vähintään 
kolmasosalle jäsenvaltioista.

(16) Lääketieteen, hammaslääketieteen, 
farmasian ja eläinlääketieteen kaikkien 
erikoisalojen automaattisen 
tunnustamisjärjestelmän 
yksinkertaistamiseksi ne olisi sisällytettävä 
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalaan, 
mikäli ne ovat yhteisiä vähintään 
kolmasosalle jäsenvaltioista.

Or. fr

Tarkistus 130
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Lääketieteen ja hammaslääketieteen 
erikoisalojen automaattisen 
tunnustamisjärjestelmän 
yksinkertaistamiseksi ne olisi sisällytettävä 
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalaan, 
mikäli ne ovat yhteisiä vähintään 
kolmasosalle jäsenvaltioista.

(16) Lääketieteen, hammaslääketieteen,
eläinlääketieteen ja farmasian
erikoisalojen automaattisen 
tunnustamisjärjestelmän 
yksinkertaistamiseksi ne olisi sisällytettävä 
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalaan, 
mikäli ne ovat yhteisiä vähintään 
kolmasosalle jäsenvaltioista.

Or. en

Tarkistus 131
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Terveydenhuollon ammattilaisten 
liikkuvuutta olisi myös tarkasteltava 
eurooppalaisen terveydenhuoltoalan 
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työvoiman laajemmassa yhteydessä, johon 
olisi puututtava erityisellä unionin tason 
strategialla ja yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa, jotta taataan mahdollisimman 
korkea potilaiden ja kuluttajien suojelun 
taso ja säilytetään samalla kansallisten 
terveydenhuoltojärjestelmien 
taloudellinen ja organisatorinen 
kestävyys.

Or. en

Tarkistus 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Direktiivissä 2005/36/EY olisi 
edistettävä näiden, direktiivistä 
nykyisellään hyötymättömien ammattien 
pätevyyksien tunnustamista entistä 
automaattisemmin. Tällöin olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta 
päättää, millaista pätevyyttä ammattien 
harjoittamiseksi niiden alueella jatkossa 
edellytetään ja millaiset niiden 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
järjestelmien sisältö ja rakenne ovat. 
Kansallisella ja unionin tasolla 
tilastollisesti edustavien ammatillisten 
yhdistysten ja järjestöjen olisi kyettävä 
ehdottamaan yhteisiä koulutusperiaatteita. 
Muodoltaan järjestelyn olisi oltava 
ammattipätevyyden edellytyksenä oleva 
yhteinen koe tai yhteiselle tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuudelle perustuva 
koulutusohjelma. Jäsenvaltioiden olisi 
tunnustettava automaattisesti tällaisten 
yhteisten koulutuspuitteiden avulla 
hankitut pätevyydet.

(18) Direktiivissä 2005/36/EY olisi 
edistettävä näiden, direktiivistä 
nykyisellään hyötymättömien ammattien 
pätevyyksien tunnustamista entistä 
automaattisemmin. Tällöin olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta 
päättää, millaista pätevyyttä ammattien 
harjoittamiseksi niiden alueella jatkossa 
edellytetään ja millaiset niiden 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
järjestelmien sisältö ja rakenne ovat. 
Ennen tällaisten koulutusperiaatteiden 
käyttöönottoa jäsenvaltioiden pitäisi tutkia 
mahdollisia vaihtoehtoja, joita on 
erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa 
tarjotaan ammatillista koulutusta.
Kansallisella ja unionin tasolla 
tilastollisesti edustavien ammatillisten 
yhdistysten ja järjestöjen olisi myös 
kyettävä ehdottamaan yhteisiä 
koulutusperiaatteita. Muodoltaan 
järjestelyn olisi oltava ammattipätevyyden 
edellytyksenä oleva yhteinen koe tai 
yhteiselle tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuudelle perustuva 
koulutusohjelma. Jäsenvaltioiden olisi 
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tunnustettava automaattisesti tällaisten 
yhteisten koulutuspuitteiden avulla 
hankitut pätevyydet.

Or. de

Perustelu

Vahvistetaan kaksijakoisia ammattikoulutusjärjestelmiä.

Tarkistus 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Direktiivissä 2005/36/EY olisi 
edistettävä näiden, direktiivistä 
nykyisellään hyötymättömien ammattien 
pätevyyksien tunnustamista entistä 
automaattisemmin. Tällöin olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta 
päättää, millaista pätevyyttä ammattien 
harjoittamiseksi niiden alueella jatkossa 
edellytetään ja millaiset niiden 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
järjestelmien sisältö ja rakenne ovat. 
Kansallisella ja unionin tasolla 
tilastollisesti edustavien ammatillisten 
yhdistysten ja järjestöjen olisi kyettävä 
ehdottamaan yhteisiä 
koulutusperiaatteita. Muodoltaan 
järjestelyn olisi oltava ammattipätevyyden 
edellytyksenä oleva yhteinen koe tai 
yhteiselle tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuudelle perustuva 
koulutusohjelma. Jäsenvaltioiden olisi 
tunnustettava automaattisesti tällaisten 
yhteisten koulutuspuitteiden avulla 
hankitut pätevyydet.

(18) Direktiivissä 2005/36/EY olisi 
edistettävä näiden, direktiivistä 
nykyisellään hyötymättömien ammattien 
pätevyyksien tunnustamista entistä 
automaattisemmin. Tällöin olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta 
päättää, millaista pätevyyttä ammattien 
harjoittamiseksi niiden alueella jatkossa 
edellytetään ja millaiset niiden 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
järjestelmien sisältö ja rakenne ovat. 
Kaksijakoiset 
ammattikoulutusjärjestelmät ovat matalan 
nuorisotyöttömyyden avaintekijä, koska 
ne on mukautettu tarpeita vastaavasti 
työmarkkinoiden vaatimuksiin. Näin 
taataan helppo siirtyminen koulutuksesta 
työelämään. Jos säännellyssä ammatissa 
on tarkoitus saada aikaan yhteiset 
koulutusperiaatteet, joita varten 
jäsenvaltiossa on jo kaksijakoinen 
koulutusjärjestelmä, yhteisissä 
koulutusperiaatteissa olisi otettava tämä 
malli huomioon ja samalla säilytettävä 
kyseisessä jäsenvaltiossa saavutettu taso.

Or. de
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Tarkistus 134
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Yhteisissä koulutuspuitteissa olisi 
myös sallittava, että niiden säänneltyjen 
ammattien, joihin sovelletaan 
automaattisen tunnustamisen menettelyä 
yhteisten koulutusta koskevien 
vähimmäisvaatimusten perusteella 
III osaston III luvun nojalla ja joiden 
uudet erikoisalat eivät kuulu 
automaattisen tunnustamisen menettelyn 
piiriin, omat erikoisalat voitaisiin 
tunnustaa automaattisen menettelyn 
perusteella.

Or. fr

Tarkistus 135
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Direktiiviin 2005/36/EY sisältyy jo 
nyt selkeä velvollisuus, jonka mukaan 
ammattihenkilöillä on oltava tarvittava 
kielitaito. Velvollisuuden tarkistaminen on 
tuonut ilmi tarpeen selkeyttää 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
työnantajien roolia erityisesti 
potilasturvallisuuden ja kuluttajansuojan
vuoksi. Kielitaidon testaamisen olisi näissä 
ammateissa oltava joka tapauksessa 
kohtuullista ja tarpeellista, eikä se saisi 
yleensä olla peruste ammattihenkilöiden 
sulkemiseksi työmarkkinoilta 
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jäsenvaltiossa. vastaanottavassa jäsenvaltiossa. 
Toimivaltaisten viranomaisten ja 
kansallisten työmarkkinaosapuolten
pitäisi määritellä yhdessä, mitä 
kohtuullisuus ja tarpeellisuus merkitsevät 
kullakin alalla.

Or. en

Tarkistus 136
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Täsmennetään kielitaidon tarkastamiseen liittyviä säännöksiä.

Tarkistus 137
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten roolia on tarpeen selventää.

Tarkistus 138
Emma McClarkin

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 selkeä velvollisuus, jonka mukaan 
ammattihenkilöillä on oltava tarvittava 
kielitaito. Velvollisuuden tarkistaminen on 
tuonut ilmi tarpeen selkeyttää 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
työnantajien roolia erityisesti 
potilasturvallisuuden vuoksi. Jos 
ammatilla on potilasturvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
myöntää toimivaltaisille viranomaisille 
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ammattihenkilöiden sulkemiseksi 
työmarkkinoilta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa.

oikeuden suorittaa tai valvoa 
kielitaitotestejä tai päättää, että kielitaidon 
tarkastavat työnantajat tai muut 
organisaatiot. Kielitaidon testaamisen olisi 
näissä ammateissa oltava joka tapauksessa 
kohtuullista ja tarpeellista, eikä se saisi olla 
peruste ammattihenkilöiden sulkemiseksi 
työmarkkinoilta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 139
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Direktiiviin 2005/36/EY sisältyy jo 
nyt selkeä velvollisuus, jonka mukaan 
ammattihenkilöillä on oltava tarvittava 
kielitaito. Velvollisuuden tarkistaminen on 
tuonut ilmi tarpeen selkeyttää 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
työnantajien roolia erityisesti 
potilasturvallisuuden ja kuluttajansuojan
vuoksi. Toimivaltaisen viranomaisen 
tehtävänä on todentaa 
ammattihenkilöiden kielitaito heidän 
ammatinharjoittamistaan varten. 
Toimivaltaisen viranomaisen 
suorittamilla tai niiden valvonnassa 
suoritettujen kielitaitotestien ei pitäisi 
rajoittaa työnantajien oikeutta soveltaa 
myöhemmin normaaleja 
työhönottomenettelyjä selvittääkseen, 
onko ammattihenkilö sopiva suorittamaan 
hakemaansa tehtävää. Kielitaidon 
testaamisen olisi näissä ammateissa oltava 
joka tapauksessa kohtuullista ja 
tarpeellista. Toimivaltaisten viranomaisten 
ja kansallisten työmarkkinaosapuolten 
pitäisi määritellä yhdessä, mitä 
kohtuullisuus ja tarpeellisuus merkitsevät 
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kullakin alalla. Siinä tapauksessa, että 
tiettyä ammattia varten ei ole 
toimivaltaista viranomaista, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että on 
olemassa tunnustettu elin, joka voi 
tarkastaa kielitaidon.

Or. en

Tarkistus 140
Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Direktiiviin 2005/36/EY sisältyy jo 
nyt selkeä velvollisuus, jonka mukaan 
ammattihenkilöillä on oltava tarvittava 
kielitaito. Velvollisuuden tarkistaminen on 
tuonut ilmi tarpeen selkeyttää 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
työnantajien roolia erityisesti 
potilasturvallisuuden vuoksi. Sen, että 
henkilö ei kykene osoittamaan omaavansa 
riittävää kielitaitoa, pitäisi voida olla 
peruste ammattihenkilöiden sulkemiseksi 
työmarkkinoilta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa varsinkin ammateissa, jotka 
liittyvät terveyteen, potilasturvallisuuteen 
tai kansanterveyteen.

Or. en

Tarkistus 141
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Jäsenvaltiot voivat vaatia muista 
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jäsenvaltioista tulevia ammattihenkilöitä 
näyttöä ammatillisesta 
täydennyskoulutuksesta vain, jos 
vastaanottava jäsenvaltio vaatii omilta 
kansalaisiltaan ammatillisen 
täydennyskoulutuksen suorittamista.

Or. en

Tarkistus 142
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. el

Perustelu

Toisessa jäsenvaltiossa suoritetun harjoittelun tunnustamisen suhteen on pantava merkille, 
että kyse ei ole ammattihenkilöistä, joten asia ei näin ollen kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Tarkistus 143
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 144
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Valmistuneet henkilöt, jotka haluavat 
jatkaa toisessa jäsenvaltiossa siellä 
mahdollista säänneltyyn ammattiin 
valmistavan koulutuksen opinto-
ohjelmaan sisältyvää harjoittelua,
riippumatta harjoittelusta maksetun 
palkan määrästä ja luonteesta, olisi 
saatava direktiivin 2005/36/EY 
soveltamisalan piiriin heidän 
liikkuvuutensa edistämiseksi. Lisäksi olisi 
välttämätöntä antaa säännös, jonka mukaan 
heidän harjoittelujaksonsa on tunnustettava 
kotijäsenvaltiossa.

Or. fr

Tarkistus 145
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

jatkaa toisessa jäsenvaltiossa siellä 
mahdollista harjoittelua, olisi saatettava 
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalan 
piiriin heidän liikkuvuutensa edistämiseksi. 
Lisäksi olisi välttämätöntä antaa säännös, 
jonka mukaan heidän harjoittelujaksonsa 
on tunnustettava kotijäsenvaltiossa. 
Laajentamalla sen soveltamisala 
koskemaan osittain päteviä 
ammattihenkilöitä olisi kuitenkin myös 
varmistettava Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
151 artiklassa säädettyjen sosiaalisten 
perusoikeuksien noudattaminen. 
Kyseisessä artiklassa taataan, että unionin 
yhtenä tavoitteena on työolojen 
parantaminen. Tästä syystä direktiivillä 
olisi perustettava laatukehys, joka sisältää 
vähimmäisedellytykset, joiden on 
täytyttävä direktiivin soveltamisalaan 
kuulumiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus selittää 55 a artiklaan ehdotetun muutoksen syitä.

Tarkistus 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 147
Andreas Schwab, Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Valmistuneet henkilöt, jotka haluavat 
jatkaa toisessa jäsenvaltiossa siellä 
mahdollista säänneltyyn ammattiin 
valmistavassa koulutuksessa edellytettyä
harjoittelua, olisi saatettava 
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalan 
piiriin heidän liikkuvuutensa edistämiseksi. 
Lisäksi olisi välttämätöntä antaa säännös, 
jonka mukaan heidän harjoittelujaksonsa 
on tunnustettava kotijäsenvaltiossa. 
Kotijäsenvaltio voi kuitenkin rajoittaa 
toisessa jäsenvaltiossa suoritetun 
harjoittelun enimmäiskestoa, jos sitä 
edellytetään säännellyn ammatin 
ammattipätevyyden myöntämiseksi 
kotijäsenvaltiossa. Harjoittelun 
tunnustaminen ei korvaa 
ammattipätevyyden myöntämiseksi 
edellytettävää koetta.

Or. de

Perustelu

Ammattikoulutukseen sisältyvää palkatonta harjoittelua ei pitäisi tässä yhteydessä sulkea 
pois. Vaikka tarkoituksena on edistää liikkuvuutta, on myös säilytettävä laatu 
ammattipätevyyden myöntämisessä. Tästä syystä harjoittelu ei saisi korvata 
ammattipätevyyden myöntämiseksi edellytettävää koetta.
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Tarkistus 148
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Valmistuneet henkilöt, jotka haluavat 
jatkaa toisessa jäsenvaltiossa siellä 
mahdollista harjoittelua, joka sisältyy 
säänneltyyn ammattiin valmistavan 
koulutuksen opinto-ohjelmaan ja joka on 
ehtona pätevyyttä osoittavan asiakirjan 
voimassaololle, olisi saatava direktiivin 
2005/36/EY soveltamisalan piiriin heidän 
liikkuvuutensa edistämiseksi. Lisäksi olisi 
välttämätöntä antaa säännös, jonka mukaan 
heidän harjoittelujaksonsa on tunnustettava 
kotijäsenvaltiossa.

Or. fr

Tarkistus 149
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Viittaukset palkalliseen harjoitteluun on poistettava pääasiassa siksi, että Espanjassa 



PE496.438v01-00 48/117 AM\913241FI.doc

FI

tällainen harjoittelumuoto ei ole yleinen ja että nykyinen taloudellinen suhdanne estäisi 
käytäntöjen muuttamisen tällä hetkellä. Palkallisen harjoittelun määrittelemättä jättäminen 
direktiivissä aiheuttaisi useita soveltamiseen liittyviä ongelmia. Näin ollen, mikäli viittaus 
päätetään säilyttää, direktiivissä olisi täsmennettävä, maksetaanko harjoittelusta palkkaa 
jonkin asteikon mukaan ja onko jäsenvaltiolla velvollisuus korvata kaikki 
sosiaaliturvakustannukset.

Tarkistus 150
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Valmistuneet henkilöt, jotka haluavat 
jatkaa toisessa jäsenvaltiossa siellä 
mahdollista palkallista harjoittelua, joka 
antaa harjoittelijalle tiettyjä ammatillisia 
oikeuksia ja on osa säännellyn ammatin 
edellyttämää koulutusta, olisi saatettava 
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalan 
piiriin heidän liikkuvuutensa edistämiseksi. 
Lisäksi olisi välttämätöntä antaa säännös, 
jonka mukaan heidän harjoittelujaksonsa 
on tunnustettava kotijäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 151
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Harjoittelu on eri asia kuin 
osittainen pätevyys. Tästä syystä 
4 f artiklaa ei sovelleta harjoitteluun.

Or. en
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Tarkistus 152
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Direktiivissä 2005/36/EY säädetään 
kansallisten yhteystahojen järjestelmästä. 
Palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY voimaantulon ja 
siinä säädettyjen keskitettyjen 
palvelupisteiden perustamisen vuoksi on 
olemassa riski päällekkäisyydestä. Tämän 
vuoksi direktiivissä 2005/36/EY perustetut 
kansalliset yhteystahot olisi muutettava 
tukikeskuksiksi, jotka keskittyvät 
toiminnassaan tarjoamaan neuvoja 
kansalaisille, myös kasvotusten, jotta 
voidaan varmistaa, että 
sisämarkkinasääntöjen päivittäistä 
soveltamista yksittäisten kansalaisten 
tapauksissa voidaan seurata kansallisesti.

(21) Direktiivissä 2005/36/EY säädetään 
kansallisten yhteystahojen järjestelmästä. 
Palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY voimaantulon ja 
siinä säädettyjen keskitettyjen 
palvelupisteiden perustamisen vuoksi on 
olemassa riski päällekkäisyydestä. Tämän 
vuoksi esimerkiksi 
direktiivissä 2005/36/EY perustetut 
kansalliset yhteystahot olisi muutettava 
tukikeskuksiksi, jotka keskittyvät
toiminnassaan tarjoamaan neuvoja 
kansalaisille, myös kasvotusten, jotta 
voidaan varmistaa, että 
sisämarkkinasääntöjen päivittäistä 
soveltamista yksittäisten kansalaisten 
tapauksissa voidaan seurata kansallisesti.

Or. de

Tarkistus 153
Emilie Turunen

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 

(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 
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oltava vastaava kuin 
direktiivissä 2006/123/EY. 
Direktiivin 2005/36/EY nojalla 
automaattisesta tunnustamisesta 
hyötyville terveydenhuollon 
ammattihenkilöille tarvitaan kuitenkin 
erityinen hälytysmekanismi. Sitä olisi 
sovellettava myös eläinlääkäreihin, 
jolleivät jäsenvaltiot ole ottaneet käyttöön 
direktiivissä 2006/123/EY säädettyä
hälytysmekanismia. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jollei 
ammattihenkilöllä ole enää oikeutta 
siirtyä toiseen jäsenvaltioon
kurinpitotoimen tai rikosoikeudellisen 
tuomion vuoksi. Hälytys olisi annettava 
IMIn välityksellä riippumatta siitä, onko 
ammattihenkilö käyttänyt 
direktiivin 2005/36/EY nojalla hänelle 
kuuluvia oikeuksia tai onko hän hakenut 
ammattipätevyytensä tunnustamista 
eurooppalaisen ammattikortin tai 
direktiivissä säädetyn muun menetelmän 
avulla. Hälytysmenettelyn olisi oltava 
henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
mukainen.

oltava vastaava kuin 
direktiivissä 2006/123/EY. Direktiivillä 
otetaan käyttöön erityinen 
hälytysmekanismi. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jollei 
ammattihenkilöä pidetä enää työhönsä 
sopivana 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.

Or. en

Tarkistus 154
Emma McClarkin

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 

(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 
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oltava vastaava kuin 
direktiivissä 2006/123/EY. 
Direktiivin 2005/36/EY nojalla 
automaattisesta tunnustamisesta hyötyville 
terveydenhuollon ammattihenkilöille 
tarvitaan kuitenkin erityinen 
hälytysmekanismi. Sitä olisi sovellettava 
myös eläinlääkäreihin, jolleivät jäsenvaltiot 
ole ottaneet käyttöön 
direktiivissä 2006/123/EY säädettyä 
hälytysmekanismia. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jollei 
ammattihenkilöllä ole enää oikeutta siirtyä 
toiseen jäsenvaltioon kurinpitotoimen tai 
rikosoikeudellisen tuomion vuoksi. Hälytys 
olisi annettava IMIn välityksellä 
riippumatta siitä, onko ammattihenkilö 
käyttänyt direktiivin 2005/36/EY nojalla 
hänelle kuuluvia oikeuksia tai onko hän 
hakenut ammattipätevyytensä 
tunnustamista eurooppalaisen 
ammattikortin tai direktiivissä säädetyn 
muun menetelmän avulla. 
Hälytysmenettelyn olisi oltava 
henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
mukainen.

oltava vastaava kuin 
direktiivissä 2006/123/EY. 
Direktiivin 2005/36/EY nojalla 
automaattisesta tunnustamisesta hyötyville 
terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä 
ammattihenkilöille, joihin sovelletaan 
III osaston II ja III luvun mukaista
yleistä tunnustamisjärjestelmää ja joilla 
on potilasturvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia, tarvitaan kuitenkin erityinen 
hälytysmekanismi. Sitä olisi sovellettava 
myös eläinlääkäreihin, jolleivät jäsenvaltiot 
ole ottaneet käyttöön 
direktiivissä 2006/123/EY säädettyä 
hälytysmekanismia. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jollei 
ammattihenkilöllä ole enää oikeutta siirtyä 
toiseen jäsenvaltioon kurinpitotoimen tai 
rikosoikeudellisen tuomion vuoksi, jos 
ammattihenkilön oikeutta harjoittaa 
ammattia on rajoitettu kurinpitotoimen 
vuoksi tai jos tämä on käyttänyt tai 
pyrkinyt käyttämään vääriä tietoja 
ammattipätevyyden tunnustamista 
koskevan hakemuksen yhteydessä.
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.

Or. en

Tarkistus 155
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(22) Vaikka direktiiviin sisältyy jo nyt 
jäsenvaltioiden yksityiskohtaisesti 
määritelty velvollisuus tietojenvaihtoon, 
velvollisuutta olisi vahvistettava 
entisestään. Jäsenvaltioiden reagointi 
tietopyyntöihin ei riitä, vaan niiden olisi 
annettava hälytys muille jäsenvaltioille 
ennakoivasti. Hälytysjärjestelmän olisi 
oltava vastaava kuin 
direktiivissä 2006/123/EY. 
Direktiivin 2005/36/EY nojalla 
automaattisesta tunnustamisesta hyötyville 
terveydenhuollon ammattihenkilöille 
tarvitaan kuitenkin erityinen 
hälytysmekanismi. Sitä olisi sovellettava 
myös eläinlääkäreihin, jolleivät jäsenvaltiot 
ole ottaneet käyttöön 
direktiivissä 2006/123/EY säädettyä 
hälytysmekanismia. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jos 
ammattihenkilöltä viedään oikeus 
harjoittaa ammattia kotijäsenvaltiossaan 
tai toisessa jäsenvaltiossa tai tätä oikeutta 
rajoitetaan kurinpitotoimen tai 
rikosoikeudellisen tuomion vuoksi 
toimivaltaisen elimen lopullisella 
päätöksellä. Jäsenvaltioille olisi 
lähetettävä hälytys myös, jos 
ammattihenkilö on käyttänyt tai pyrkinyt 
käyttämään väärennettyjä asiakirjoja 
ammattipätevyyden tunnustamista 
koskevan hakemuksen yhteydessä.
Hälytys olisi annettava IMIn välityksellä 
riippumatta siitä, onko ammattihenkilö 
käyttänyt direktiivin 2005/36/EY nojalla 
hänelle kuuluvia oikeuksia tai onko hän 
hakenut ammattipätevyytensä 
tunnustamista eurooppalaisen 
ammattikortin tai direktiivissä säädetyn 
muun menetelmän avulla. 
Hälytysmenettelyn olisi oltava 
henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
mukainen.
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Or. en

Perustelu

Selvennetään hälytysmekanismin käyttöä.

Tarkistus 156
Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(22) Vaikka direktiiviin sisältyy jo nyt 
jäsenvaltioiden yksityiskohtaisesti 
määritelty velvollisuus tietojenvaihtoon, 
velvollisuutta olisi vahvistettava 
entisestään. Jäsenvaltioiden reagointi 
tietopyyntöihin ei riitä, vaan niiden olisi 
annettava hälytys muille jäsenvaltioille 
ennakoivasti. Hälytysjärjestelmän olisi 
oltava vastaava kuin 
direktiivissä 2006/123/EY. 
Direktiivin 2005/36/EY nojalla 
automaattisesta tunnustamisesta hyötyville 
terveydenhuollon ammattihenkilöille 
tarvitaan kuitenkin erityinen 
hälytysmekanismi. Sitä olisi sovellettava 
myös eläinlääkäreihin, jolleivät jäsenvaltiot 
ole ottaneet käyttöön 
direktiivissä 2006/123/EY säädettyä 
hälytysmekanismia. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jos 
ammattihenkilön oikeutta harjoittaa 
ammattia on rajoitettu tai se on evätty
tuomioistuimen tai toimivaltaisen 
viranomaisen lopullisella päätöksellä 
pysyvästi tai väliaikaisesti 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 
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henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
mukainen.

ammattikortin tai direktiivissä säädetyn 
muun menetelmän avulla. 
Hälytysmenettelyn olisi oltava 
henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 157
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(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. 
Direktiivillä 2005/36/EY säännellyille
terveydenhuollon ammateille tarvitaan 
kuitenkin erityinen hälytysmekanismi. Sitä 
olisi sovellettava myös eläinlääkäreihin, 
jolleivät jäsenvaltiot ole ottaneet käyttöön 
direktiivissä 2006/123/EY säädettyä 
hälytysmekanismia. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jos 
ammattihenkilön oikeus harjoittaa 
ammattia kotijäsenvaltiossa tai 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa evätään 
väliaikaisesti tai pysyvästi. Hälytys olisi 
annettava IMIn välityksellä riippumatta 
siitä, onko ammattihenkilö käyttänyt 
direktiivin 2005/36/EY nojalla hänelle 
kuuluvia oikeuksia tai onko hän hakenut 
ammattipätevyytensä tunnustamista 
eurooppalaisen ammattikortin tai 
direktiivissä säädetyn muun menetelmän 
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eurooppalaisen ammattikortin tai 
direktiivissä säädetyn muun menetelmän 
avulla. Hälytysmenettelyn olisi oltava 
henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
mukainen.

avulla. Hälytysmenettelyn olisi oltava 
henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 158
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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.

Or. en

Tarkistus 159
Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kun kansalainen kiinnostuu 
työskentelystä toisessa jäsenvaltiossa, yksi 
suurimmista vaikeuksista on siellä 
noudatettavien hallinnollisten menettelyjen 
monimutkaisuus ja epävarmuus. 
Direktiivissä 2006/123/EY velvoitetaan 
jäsenvaltiot jo nyt järjestämään vaivaton 
tiedonsaanti ja menettelyjen läpivienti 
keskitettyjen palvelupisteiden kautta. 
Kansalaiset, jotka haluavat, että heidän 
pätevyytensä tunnustetaan 
direktiivin 2005/36/EY mukaisesti, voivat 
nykyäänkin hyödyntää keskitettyjä 
palvelupisteitä, mikäli he kuuluvat 
direktiivin 2006/123/EY soveltamisalaan. 
Työnhakijat ja terveydenhuoltoalan 
ammattilaiset eivät kuitenkaan kuulu 
direktiivin 2006/123/EY soveltamisalaan, 
ja saatavissa olevat tiedot ovat niukat. 
Tämän vuoksi on tarpeen tarkentaa näitä 
tietoja käyttäjän kannalta ja varmistaa 
tietojen helppo saatavuus. Lisäksi on 
tärkeää, että jäsenvaltiot kantavat 
vastuunsa kansallisesti ja toisaalta tekevät 
yhteistyötä keskenään ja komission kanssa, 
jotta ammattihenkilöillä on kaikkialla 
unionissa helppo pääsy 

(23) Kun kansalainen kiinnostuu 
työskentelystä toisessa jäsenvaltiossa, yksi 
suurimmista vaikeuksista on siellä 
noudatettavien hallinnollisten menettelyjen 
monimutkaisuus ja epävarmuus. 
Direktiivissä 2006/123/EY velvoitetaan 
jäsenvaltiot jo nyt järjestämään vaivaton 
tiedonsaanti ja menettelyjen läpivienti 
keskitettyjen palvelupisteiden kautta. 
Kansalaiset, jotka haluavat, että heidän 
pätevyytensä tunnustetaan 
direktiivin 2005/36/EY mukaisesti, voivat 
nykyäänkin hyödyntää keskitettyjä 
palvelupisteitä, mikäli he kuuluvat 
direktiivin 2006/123/EY soveltamisalaan. 
Työnhakijat ja terveydenhuoltoalan 
ammattilaiset eivät kuitenkaan kuulu 
direktiivin 2006/123/EY soveltamisalaan, 
ja saatavissa olevat tiedot ovat niukat. 
Tämän vuoksi on tarpeen tarkentaa näitä 
tietoja käyttäjän kannalta ja varmistaa 
tietojen helppo saatavuus. Lisäksi on 
tärkeää, että jäsenvaltiot kantavat 
vastuunsa kansallisesti ja toisaalta tekevät 
yhteistyötä keskenään ja komission kanssa, 
jotta ammattihenkilöillä on kaikkialla 
unionissa helppo pääsy 
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käyttäjäystävällisiin ja monikielisiin 
tietoihin ja voivat saattaa menettelyt 
päätökseen keskitettyjen palvelupisteiden 
kautta. Linkkejä olisi tarjottava myös 
muilla internetsivustoilla kuten Sinun 
Eurooppasi -portaalissa.

käyttäjäystävällisiin ja monikielisiin 
tietoihin (jotka esitetään vähintään 
alkuperävaltion ja vastaanottavan valtion 
kielillä) ja voivat saattaa menettelyt 
päätökseen keskitettyjen palvelupisteiden 
kautta. Linkkejä olisi tarjottava myös 
muilla internetsivustoilla kuten Sinun 
Eurooppasi -portaalissa.

Or. en

Tarkistus 160
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kun kansalainen kiinnostuu 
työskentelystä toisessa jäsenvaltiossa, yksi 
suurimmista vaikeuksista on siellä 
noudatettavien hallinnollisten menettelyjen 
monimutkaisuus ja epävarmuus. 
Direktiivissä 2006/123/EY velvoitetaan 
jäsenvaltiot jo nyt järjestämään vaivaton 
tiedonsaanti ja menettelyjen läpivienti 
keskitettyjen palvelupisteiden kautta. 
Kansalaiset, jotka haluavat, että heidän 
pätevyytensä tunnustetaan 
direktiivin 2005/36/EY mukaisesti, voivat 
nykyäänkin hyödyntää keskitettyjä 
palvelupisteitä, mikäli he kuuluvat 
direktiivin 2006/123/EY soveltamisalaan. 
Työnhakijat ja terveydenhuoltoalan 
ammattilaiset eivät kuitenkaan kuulu 
direktiivin 2006/123/EY soveltamisalaan, 
ja saatavissa olevat tiedot ovat niukat. 
Tämän vuoksi on tarpeen tarkentaa näitä 
tietoja käyttäjän kannalta ja varmistaa 
tietojen helppo saatavuus. Lisäksi on 
tärkeää, että jäsenvaltiot kantavat 
vastuunsa kansallisesti ja toisaalta tekevät 
yhteistyötä keskenään ja komission kanssa, 
jotta ammattihenkilöillä on kaikkialla 
unionissa helppo pääsy 

(23) Kun kansalainen kiinnostuu 
työskentelystä toisessa jäsenvaltiossa, yksi 
suurimmista vaikeuksista on siellä 
noudatettavien hallinnollisten menettelyjen 
monimutkaisuus ja epävarmuus. 
Direktiivissä 2006/123/EY velvoitetaan 
jäsenvaltiot jo nyt järjestämään vaivaton 
tiedonsaanti ja menettelyjen läpivienti 
keskitettyjen palvelupisteiden kautta. 
Kansalaiset, jotka haluavat, että heidän 
pätevyytensä tunnustetaan 
direktiivin 2005/36/EY mukaisesti, voivat 
nykyäänkin hyödyntää keskitettyjä 
palvelupisteitä, mikäli he kuuluvat 
direktiivin 2006/123/EY soveltamisalaan. 
Työnhakijat ja terveydenhuoltoalan 
ammattilaiset eivät kuitenkaan kuulu 
direktiivin 2006/123/EY soveltamisalaan, 
ja saatavissa olevat tiedot ovat niukat. 
Tämän vuoksi on tarpeen tarkentaa näitä 
tietoja käyttäjän kannalta ja varmistaa 
tietojen helppo saatavuus. Lisäksi on 
tärkeää, että jäsenvaltiot kantavat 
vastuunsa kansallisesti ja toisaalta tekevät 
yhteistyötä keskenään ja komission kanssa, 
jotta ammattihenkilöillä on kaikkialla 
unionissa helppo pääsy 
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käyttäjäystävällisiin ja monikielisiin 
tietoihin ja voivat saattaa menettelyt 
päätökseen keskitettyjen palvelupisteiden 
kautta. Linkkejä olisi tarjottava myös 
muilla internetsivustoilla kuten Sinun 
Eurooppasi -portaalissa.

käyttäjäystävällisiin ja monikielisiin 
tietoihin ja voivat saattaa menettelyt 
mahdollisimman yksinkertaisesti 
esimerkiksi direktiiviä 2005/36/EY 
soveltaen päätökseen keskitettyjen 
palvelupisteiden kautta. Linkkejä olisi 
tarjottava myös muilla internetsivustoilla 
kuten Sinun Eurooppasi -portaalissa.

Or. de

Tarkistus 161
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti liitteen I 
ajantasaistamiseksi, eurooppalaista 
ammattikorttia koskevien maksujen 
laskentaperusteiden määrittelemiseksi, 
eurooppalaiseen ammattikorttiin 
edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden 
ja arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 

(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, 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 ja yhteisten 
koulutuspuitteiden soveltamisedellytysten 
määrittämiseksi. On erityisen tärkeää, että 
komissio toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset sekä unionin että kansallisen 
tason asiantuntijoiden kanssa. Komission 
olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan 
ja laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
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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.

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
avoimesti, yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 162
Emilie Turunen

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, eurooppalaista 
ammattikorttia koskevien maksujen 
laskentaperusteiden määrittelemiseksi, 
eurooppalaiseen ammattikorttiin 
edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, yhteisten 
koulutuspuitteiden soveltamisedellytysten 
määrittämiseksi ja yhteisten 
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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.

koulutustestien soveltamisedellytysten 
määrittämiseksi. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijoiden ja 57 c artiklassa (uusi) 
tarkoitetun asiaankuuluvan 
sidosryhmäfoorumin tai -foorumien 
tasolla. Ammattien edustajia olisi 58 a 
artiklan (uusi) mukaisesti erityisesti 
kuultava ja heidän ehdotuksensa olisi 
sisällytettävä delegoituihin säädöksiin, 
joita annetaan liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi ja uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan. Komission olisi delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 163
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale



AM\913241FI.doc 61/117 PE496.438v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti liitteen I 
ajantasaistamiseksi, eurooppalaista 
ammattikorttia koskevien maksujen 
laskentaperusteiden määrittelemiseksi,
eurooppalaiseen ammattikorttiin 
edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi, uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja 
yhteisten koulutustestien 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(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, eurooppalaiseen 
ammattikorttiin edellytettävien asiakirjojen 
yksityiskohtien vahvistamiseksi, 
liitteessä IV määriteltyjen ammattien 
luettelon mukauttamiseksi, liitteessä V 
olevan 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi, uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja 
yhteisten koulutustestien 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio varmistaa 
myös asiantuntijoiden asianmukaisen 
edustuksen ja kuulemisen sekä unionin 
tasolla että kansallisesti. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin, avoimesti ja asianmukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Antaessaan delegoituja säädöksiä komission on varmistettava asianmukaisten kuulemisten 
suorittaminen asiaankuuluvien sidosryhmien ja organisaatioiden kanssa. Tämä on tarpeen, 
jotta taataan yhdenmukainen ja kitkaton avoimuuteen ja yhteistyöhön perustuva prosessi 
vietäessä päätöksiä eteenpäin EU:n tasolla.

Tarkistus 164
Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti liitteen I 
ajantasaistamiseksi, eurooppalaista 
ammattikorttia koskevien maksujen 
laskentaperusteiden määrittelemiseksi, 
eurooppalaiseen ammattikorttiin 
edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi, uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden 

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti liitteen I 
ajantasaistamiseksi, eurooppalaista 
ammattikorttia koskevien maksujen 
laskentaperusteiden määrittelemiseksi, 
eurooppalaiseen ammattikorttiin 
edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi, uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden 
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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.

soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja 
yhteisten koulutustestien 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa tämän 
direktiivin 58 artiklassa vahvistettavien 
sidosryhmien kuulemista koskevien 
selkeiden sääntöjen perusteella 
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.

Or. en

Tarkistus 165
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti liitteen I 
ajantasaistamiseksi, eurooppalaista 
ammattikorttia koskevien maksujen 
laskentaperusteiden määrittelemiseksi, 
eurooppalaiseen ammattikorttiin 
edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti liitteen I 
ajantasaistamiseksi, eurooppalaista 
ammattikorttia koskevien maksujen 
laskentaperusteiden määrittelemiseksi, 
eurooppalaiseen ammattikorttiin 
edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 
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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.

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 toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset ja takaa 
sidosryhmien ja ammattien sekä myös 
unionin ja kansallisen tason 
asiantuntijoiden asianmukaisen 
edustuksen. Komission olisi delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin, 
avoimesti ja asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 166
Phil Prendergast

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 

(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 
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edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi, uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja 
yhteisten koulutustestien 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdan 
mukauttamiseksi, sellaisten III osaston 
II luvun nojalla säänneltyjen ammattien 
jatkokoulutuksen erikoisalojen 
tunnustamisen edistämiseksi, joilla ei 
ennestään ole erikoisalojen tunnustamista 
koskevia järjestelyjä, 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.

Or. en

Tarkistus 167
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Täytäntöönpanosäädösten 
hyväksymisessä olisi käytettävä neuvoa-
antavaa menettelyä yhteisten ja 
yhtenäisten sääntöjen määrittämiseksi 
ammattikohtaisten eurooppalaisten 
ammattikorttien määrittelylle, 
eurooppalaisen ammattikortin muodolle, 
eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseksi tarvittavan hakemuksen 
tueksi tarvittaville käännöksille, 
eurooppalaista ammattikorttia koskevien 
hakemusten arviointia koskeville 
yksityiskohdille, eurooppalaiseen 
ammattikorttiin ja IMI-tiedostoon 
sisältyvien tietojen eheyden, 
luottamuksellisuuden ja oikeellisuuden 
varmistamiseksi tarvittaville toimenpiteille, 
eurooppalaisen ammattikortin saatavuutta 
koskeville ehdoille ja menettelyille, IMI-
tiedoston tarkasteluedellytyksille, 
eurooppalaisen ammattikortin aitouden ja 
voimassaolon tarkastamiseen tarvittaville 
teknisille keinoille ja menettelyille sekä 
hälytysmekanismin täytäntöönpanolle 
täytäntöönpanosäädösten teknisen 
luonteen vuoksi.

(26) Täytäntöönpanosäädösten 
hyväksymisessä olisi käytettävä 
tarkastelumenettelyä yhteisten ja 
yhtenäisten sääntöjen määrittämiseksi 
ammattikohtaisten eurooppalaisten 
ammattikorttien määrittelylle, 
eurooppalaisen ammattikortin muodolle, 
eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseksi tarvittavan hakemuksen 
tueksi tarvittaville käännöksille, 
eurooppalaista ammattikorttia koskevien 
hakemusten arviointia koskeville 
yksityiskohdille, eurooppalaiseen 
ammattikorttiin ja IMI-tiedostoon 
sisältyvien tietojen eheyden, 
luottamuksellisuuden ja oikeellisuuden 
varmistamiseksi tarvittaville toimenpiteille, 
eurooppalaisen ammattikortin saatavuutta 
koskeville ehdoille ja menettelyille, IMI-
tiedoston tarkasteluedellytyksille, 
eurooppalaisen ammattikortin aitouden ja 
voimassaolon tarkastamiseen tarvittaville 
teknisille keinoille ja menettelyille sekä 
hälytysmekanismin täytäntöönpanolle.

Or. de

Tarkistus 168
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Täytäntöönpanosäädösten 
hyväksymisessä olisi käytettävä neuvoa-
antavaa menettelyä yhteisten ja yhtenäisten 
sääntöjen määrittämiseksi 

(26) Täytäntöönpanosäädösten 
hyväksymisessä olisi käytettävä neuvoa-
antavaa menettelyä yhteisten ja yhtenäisten 
sääntöjen määrittämiseksi eurooppalaisen 
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ammattikohtaisten eurooppalaisten 
ammattikorttien määrittelylle, 
eurooppalaisen ammattikortin muodolle, 
eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseksi tarvittavan hakemuksen 
tueksi tarvittaville käännöksille, 
eurooppalaista ammattikorttia koskevien 
hakemusten arviointia koskeville 
yksityiskohdille, eurooppalaiseen 
ammattikorttiin ja IMI-tiedostoon 
sisältyvien tietojen eheyden, 
luottamuksellisuuden ja oikeellisuuden 
varmistamiseksi tarvittaville toimenpiteille, 
eurooppalaisen ammattikortin saatavuutta 
koskeville ehdoille ja menettelyille, IMI-
tiedoston tarkasteluedellytyksille, 
eurooppalaisen ammattikortin aitouden ja 
voimassaolon tarkastamiseen tarvittaville 
teknisille keinoille ja menettelyille sekä 
hälytysmekanismin täytäntöönpanolle 
täytäntöönpanosäädösten teknisen luonteen 
vuoksi.

ammattikortin muodolle, eurooppalaisen 
ammattikortin myöntämiseksi tarvittavan 
hakemuksen tueksi tarvittaville 
käännöksille, eurooppalaista 
ammattikorttia koskevien hakemusten 
arviointia koskeville yksityiskohdille, 
eurooppalaiseen ammattikorttiin ja IMI-
tiedostoon sisältyvien tietojen eheyden, 
luottamuksellisuuden ja oikeellisuuden 
varmistamiseksi tarvittaville toimenpiteille, 
eurooppalaisen ammattikortin saatavuutta 
koskeville ehdoille ja menettelyille, IMI-
tiedoston tarkasteluedellytyksille, 
eurooppalaisen ammattikortin aitouden ja 
voimassaolon tarkastamiseen tarvittaville 
teknisille keinoille ja menettelyille sekä 
hälytysmekanismin täytäntöönpanolle 
täytäntöönpanosäädösten teknisen luonteen 
vuoksi.

Or. fr

Tarkistus 169
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Täytäntöönpanosäädösten 
hyväksymisessä olisi käytettävä 
neuvoa-antavaa menettelyä yhteisten ja 
yhtenäisten sääntöjen määrittämiseksi 
ammattikohtaisten eurooppalaisten 
ammattikorttien määrittelylle, 
eurooppalaisen ammattikortin muodolle, 
eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseksi tarvittavan hakemuksen 
tueksi tarvittaville käännöksille, 
eurooppalaista ammattikorttia koskevien 
hakemusten arviointia koskeville 
yksityiskohdille, eurooppalaiseen 

(26) Täytäntöönpanosäädösten 
hyväksymisessä olisi käytettävä 
tarkastelumenettelyä yhteisten ja 
yhtenäisten sääntöjen määrittämiseksi 
ammattikohtaisten eurooppalaisten 
ammattikorttien määrittelylle, 
eurooppalaisen ammattikortin muodolle, 
eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseksi tarvittavan hakemuksen 
tueksi tarvittaville käännöksille, 
eurooppalaista ammattikorttia koskevien 
hakemusten arviointia koskeville 
yksityiskohdille, eurooppalaiseen 
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ammattikorttiin ja IMI-tiedostoon 
sisältyvien tietojen eheyden, 
luottamuksellisuuden ja oikeellisuuden 
varmistamiseksi tarvittaville toimenpiteille, 
eurooppalaisen ammattikortin saatavuutta 
koskeville ehdoille ja menettelyille, IMI-
tiedoston tarkasteluedellytyksille, 
eurooppalaisen ammattikortin aitouden ja 
voimassaolon tarkastamiseen tarvittaville 
teknisille keinoille ja menettelyille sekä 
hälytysmekanismin täytäntöönpanolle 
täytäntöönpanosäädösten teknisen luonteen 
vuoksi.

ammattikorttiin ja IMI-tiedostoon 
sisältyvien tietojen eheyden, 
luottamuksellisuuden ja oikeellisuuden 
varmistamiseksi tarvittaville toimenpiteille, 
eurooppalaisen ammattikortin saatavuutta 
koskeville ehdoille ja menettelyille, IMI-
tiedoston tarkasteluedellytyksille, 
eurooppalaisen ammattikortin aitouden ja 
voimassaolon tarkastamiseen tarvittaville 
teknisille keinoille ja menettelyille sekä 
hälytysmekanismin täytäntöönpanolle 
täytäntöönpanosäädösten teknisen luonteen 
vuoksi. Komissio voi tarvittaessa toteuttaa 
pilottihankkeita ja kuulemisia ottaen 
huomioon 58 a artiklassa (uusi) 
tarkoitettujen ammattialajärjestöjen ja 
57 c artiklassa (uusi) tarkoitettujen 
sidosryhmäfoorumien ehdotukset 
arvioidakseen täytäntöönpanosäädöksiin 
sisällytettyjen sääntöjen ja menettelyjen 
toimivuutta. 

Or. en

Tarkistus 170
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Täytäntöönpanosäädösten
hyväksymisessä olisi käytettävä neuvoa-
antavaa menettelyä yhteisten ja yhtenäisten 
sääntöjen määrittämiseksi 
ammattikohtaisten eurooppalaisten 
ammattikorttien määrittelylle, 
eurooppalaisen ammattikortin muodolle, 
eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseksi tarvittavan hakemuksen 
tueksi tarvittaville käännöksille, 
eurooppalaista ammattikorttia koskevien 
hakemusten arviointia koskeville 
yksityiskohdille, eurooppalaiseen 
ammattikorttiin ja IMI-tiedostoon 

(26) Täytäntöönpanosäädösten 
hyväksymisessä olisi käytettävä neuvoa-
antavaa menettelyä yhteisten ja yhtenäisten 
sääntöjen määrittämiseksi 
ammattikohtaisten eurooppalaisten 
ammattikorttien määrittelylle, kun 
yksittäiset ammattialat ovat pyytäneet 
niitä, eurooppalaisen ammattikortin 
muodolle, eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseksi tarvittavan hakemuksen 
tueksi tarvittaville käännöksille, 
eurooppalaista ammattikorttia koskevien 
hakemusten arviointia koskeville 
yksityiskohdille, eurooppalaiseen 
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sisältyvien tietojen eheyden, 
luottamuksellisuuden ja oikeellisuuden 
varmistamiseksi tarvittaville toimenpiteille, 
eurooppalaisen ammattikortin saatavuutta 
koskeville ehdoille ja menettelyille, IMI-
tiedoston tarkasteluedellytyksille, 
eurooppalaisen ammattikortin aitouden ja 
voimassaolon tarkastamiseen tarvittaville 
teknisille keinoille ja menettelyille sekä 
hälytysmekanismin täytäntöönpanolle 
täytäntöönpanosäädösten teknisen luonteen 
vuoksi.

ammattikorttiin ja IMI-tiedostoon 
sisältyvien tietojen eheyden, 
luottamuksellisuuden ja oikeellisuuden 
varmistamiseksi tarvittaville toimenpiteille, 
eurooppalaisen ammattikortin saatavuutta 
koskeville ehdoille ja menettelyille, IMI-
tiedoston tarkasteluedellytyksille, 
eurooppalaisen ammattikortin aitouden ja 
voimassaolon tarkastamiseen tarvittaville 
teknisille keinoille ja menettelyille sekä 
hälytysmekanismin täytäntöönpanolle 
täytäntöönpanosäädösten teknisen luonteen 
vuoksi.

Or. el

Perustelu

On täsmennettävä ammattikorttien käyttöönoton vapaaehtoisuutta.

Tarkistus 171
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Täytäntöönpanosäädösten 
hyväksymisessä olisi käytettävä 
tarkastelumenettelyä yhteisten ja 
yhtenäisten sääntöjen määrittämiseksi 
säänneltyä ammattia koskevan 
eurooppalaisen ammattikortin käyttöä 
varten.

Or. fr

Tarkistus 172
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(27) Direktiivissä 2006/123/EY säädetystä 
keskinäisestä arvioinnista saatujen 
myönteisten kokemusten perusteella 
vastaava arviointijärjestelmä olisi 
sisällytettävä direktiiviin 2005/36/EY. 
Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava, mitä 
ammatteja ne sääntelevät ja mistä syistä, 
ja keskusteltava keskenään 
havainnoistaan. Tällainen järjestelmä 
lisäisi osaltaan 
asiantuntijapalvelumarkkinoiden 
avoimuutta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 173
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Direktiivissä 2006/123/EY säädetystä 
keskinäisestä arvioinnista saatujen 
myönteisten kokemusten perusteella 
vastaava arviointijärjestelmä olisi 
sisällytettävä direktiiviin 2005/36/EY. 
Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava, mitä 
ammatteja ne sääntelevät ja mistä syistä, 
ja keskusteltava keskenään 
havainnoistaan. Tällainen järjestelmä 
lisäisi osaltaan 
asiantuntijapalvelumarkkinoiden 
avoimuutta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 174
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Tämä direktiivi koskee, siltä osin 
kuin vapaat ammatit ovat säänneltyjä, 
myös vapaiden ammattien harjoittajia, 
joilla tässä direktiivissä tarkoitetaan 
henkilöitä, jotka erityisen 
ammattipätevyyden nojalla 
henkilökohtaisesti, omavastuisesti ja 
ammatillisesti riippumattomasti tuottavat 
henkisiä palveluja toimeksiantajan edun 
tai yleisen edun vuoksi. Vapaan ammatin 
harjoittajan toiminta voi jäsenvaltioissa 
olla perussopimuksen määräysten 
mukaisesti valtiollisen lainsäädännön ja 
kulloisenkin ammattiryhmän sen 
puitteissa itsenäisesti laatimien sääntöjen 
mukaisesti erityisten 
ammattioikeudellisten sidonnaisuuksien 
alaista, joilla taataan ammatillisuus, 
palvelujen laatu sekä luottamuksellinen 
suhde asiakkaan kanssa.

Or. de

Tarkistus 175
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 b) Tämä direktiivi ei vaikuta 
toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä 
terveyden ja kuluttajien korkeatasoisen 
suojan takaamiseksi.

Or. de
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Tarkistus 176
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 177
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

"Tässä direktiivissä vahvistetaan myös 
säännöt, jotka koskevat osittaista 
pätevyyttä toimia tietyissä säännellyissä 
ammateissa.".

Or. de

Tarkistus 178
Bernadette Vergnaud

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

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

"Tässä direktiivissä vahvistetaan myös 
säännöt, jotka koskevat osittaista 
pätevyyttä toimia tietyissä säännellyissä 
ammateissa, pääsyä toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettavaan säänneltyyn ammattiin 
valmistavan koulutuksen opinto-
ohjelmaan sisältyvään harjoitteluun, 
riippumatta harjoittelusta maksetun 
palkan määrästä ja luonteesta, ja sellaisen 
tunnustamista.".

Or. fr

Tarkistus 179
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 180
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

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

Or. en

Tarkistus 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 182
Mikael Gustafsson

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

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

"Tässä direktiivissä vahvistetaan myös 
säännöt, jotka koskevat pääsyä toisessa 
jäsenvaltiossa suoritettavaan palkalliseen 
harjoitteluun ja sellaisen tunnustamista.".

Or. en

Tarkistus 183
Robert Rochefort

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

Komission teksti Tarkistus

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

"Tässä direktiivissä vahvistetaan myös 
säännöt, jotka koskevat osittaista 
pätevyyttä toimia säännellyssä ammatissa 
ja pääsyä toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettavaan harjoitteluun, joka sisältyy 
säänneltyyn ammattiin valmistavan 
koulutuksen opinto-ohjelmaan ja joka on 
ehtona pätevyyttä osoittavan asiakirjan 
voimassaololle, ja sellaisen 
tunnustamista.".

Or. fr

Tarkistus 184
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2005/36/ΕY
1 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

"Tässä direktiivissä vahvistetaan myös 
säännöt, jotka koskevat osittaista 
pätevyyttä toimia tietyissä terveyttä ja 
yleistä turvallisuutta sekä maantieteellisiä 
erityispiirteitä koskevista syistä 
säännellyissä ammateissa jäsenvaltioissa, 
jotka sallivat tämän.".

Or. el

Perustelu

Jäsenvaltioiden on pääasiallisesti − mutta ei pelkästään − terveyttä ja yleistä turvallisuutta 
koskevista syistä tarkasteltava, missä ammateissa voidaan myöntää osittainen pätevyys. 
Toisessa jäsenvaltiossa suoritetun harjoittelun tunnustamisen suhteen on pantava merkille, 
että kyse ei ole ammattihenkilöistä, joten asia ei näin ollen kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Tarkistus 185
Pablo Arias Echeverría

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

Komission teksti Tarkistus

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

"Tässä direktiivissä vahvistetaan myös 
säännöt, jotka koskevat osittaista 
pätevyyttä toimia säännellyssä 
ammatissa.".

Or. es

Perustelu

Viittaukset palkalliseen harjoitteluun on poistettava pääasiassa siksi, että Espanjassa 
tällainen harjoittelumuoto ei ole yleinen ja että nykyinen taloudellinen suhdanne estäisi 
käytäntöjen muuttamisen tällä hetkellä. Palkallisen harjoittelun määrittelemättä jättäminen 
direktiivissä aiheuttaisi useita soveltamiseen liittyviä ongelmia. Näin ollen, mikäli viittaus 
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päätetään säilyttää, direktiivissä olisi täsmennettävä tarkemmin, maksetaanko harjoittelusta 
palkkaa jonkin asteikon mukaan ja onko jäsenvaltiolla velvollisuus korvata kaikki 
sosiaaliturvakustannukset.

Tarkistus 186
Catherine Stihler

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

Komission teksti Tarkistus

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

"Tässä direktiivissä vahvistetaan myös 
säännöt, jotka koskevat osittaista 
pätevyyttä toimia tietyissä säännellyissä 
ammateissa, pääsyä toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettavaan säänneltyyn ammattiin 
valmistavaan koulutukseen sisältyvään 
palkalliseen harjoitteluun, mikäli 
harjoittelija sillä hankkii tiettyjä 
ammatillisia oikeuksia, ja sellaisen 
tunnustamista.".

Or. en

Tarkistus 187
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

"1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltion kansalaisiin, vapaiden 
ammattien harjoittajat mukaan luettuina, 
jotka haluavat harjoittaa säänneltyä 
ammattia tai suorittaa palkallisen
harjoittelun joko itsenäisinä 
ammatinharjoittajina tai palkattuina 

"1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltion kansalaisiin, vapaiden 
ammattien harjoittajat mukaan luettuina, 
jotka haluavat harjoittaa säänneltyä 
ammattia tai suorittaa säänneltyyn 
ammattiin valmistavan koulutuksen 
opinto-ohjelmaan sisältyvän harjoittelun, 
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työntekijöinä muussa jäsenvaltiossa kuin 
sinä, jossa he ovat hankkineet 
ammattipätevyytensä.".

riippumatta harjoittelusta maksetun 
palkan määrästä ja luonteesta, joko 
itsenäisinä ammatinharjoittajina tai 
palkattuina työntekijöinä muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa he ovat 
hankkineet ammattipätevyytensä.".

Or. fr

Tarkistus 188
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 189
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

"1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltion kansalaisiin, vapaiden 

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

ammattien harjoittajat mukaan luettuina, 
jotka haluavat harjoittaa säänneltyä 
ammattia tai suorittaa harjoittelun joko 
itsenäisinä ammatinharjoittajina tai 
palkattuina työntekijöinä muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa he ovat 
hankkineet ammattipätevyytensä.".

Or. en

Tarkistus 190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Perustelu

Toisessa jäsenvaltiossa suoritetun harjoittelun tunnustamisen suhteen on pantava merkille, 
että kyse ei ole ammattihenkilöistä, joten asia ei näin ollen kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Tarkistus 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

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

"1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltion kansalaisiin, vapaiden 
ammattien harjoittajat mukaan luettuina1, 
jotka haluavat harjoittaa säänneltyä 
ammattia tai suorittaa palkallisen 
harjoittelun joko itsenäisinä 
ammatinharjoittajina tai palkattuina 
työntekijöinä muussa jäsenvaltiossa kuin 
siinä, jossa he ovat hankkineet 
ammattipätevyytensä.".

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 192
Robert Rochefort

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

Komission teksti Tarkistus

"1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltion kansalaisiin, vapaiden 
ammattien harjoittajat mukaan luettuina, 
jotka haluavat harjoittaa säänneltyä 
ammattia tai suorittaa palkallisen

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

sisältyy säänneltyyn ammattiin 
valmistavan koulutuksen opinto-
ohjelmaan ja joka on ehtona pätevyyttä 
osoittavan asiakirjan voimassaololle, joko 
itsenäisinä ammatinharjoittajina tai 
palkattuina työntekijöinä muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa he ovat 
hankkineet ammattipätevyytensä.".

Or. fr

Tarkistus 193
Pablo Arias Echeverría

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Viittaukset palkalliseen harjoitteluun on poistettava pääasiassa siksi, että Espanjassa 
tällainen harjoittelumuoto ei ole yleinen ja että nykyinen taloudellinen suhdanne estäisi 
käytäntöjen muuttamisen tällä hetkellä. Palkallisen harjoittelun määrittelemättä jättäminen 
direktiivissä aiheuttaisi useita soveltamiseen liittyviä ongelmia. Näin ollen, mikäli viittaus 
päätetään säilyttää, direktiivissä olisi täsmennettävä tarkemmin, maksetaanko harjoittelusta 
palkkaa jonkin asteikon mukaan ja onko jäsenvaltiolla velvollisuus korvata kaikki 
sosiaaliturvakustannukset.
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Tarkistus 194
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Komission teksti Tarkistus

2. Kukin jäsenvaltio voi antaa oman 
lainsäädäntönsä mukaisesti 
jäsenvaltioiden kansalaisille, jotka ovat 
hankkineet ammattipätevyyden muualla 
kuin jossakin jäsenvaltiossa, luvan 
harjoittaa alueellaan 3 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua säänneltyä 
ammattia. Tämän direktiivin III osaston 
III luvun soveltamisalaan kuuluvien 
ammattien ensimmäisessä 
tunnustamisessa on noudatettava 
mainitussa luvussa tarkoitettuja 
koulutuksen vähimmäisvaatimuksia.

Or. el

Perustelu

Toisessa jäsenvaltiossa suoritetun harjoittelun tunnustamisen suhteen on pantava merkille, 
että kyse ei ole ammattihenkilöistä, joten asia ei näin ollen kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Tarkistus 195
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisten 
viranomaisten nimittämiin notaareihin.

Or. en
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Perustelu

Notaarin ammatin erityispiirteet olisi otettava huomioon. Notaarit ovat julkisten 
viranomaisten nimittämiä, ja heillä on erityinen rooli jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä. He 
ovat julkisten viranomaisten edustajia, ja heidän viralliset asiakirjansa vastaavat 
tuomioistuimen päätöksiä.

Tarkistus 196
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tiettyjen ammattien maantieteelliset 
erityispiirteet olisi otettava 
mahdollisuuksien mukaan huomioon 
tämän direktiivin soveltamisalan 
yhteydessä.

Or. el

Tarkistus 197
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. el
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Perustelu

Toisessa jäsenvaltiossa suoritetun harjoittelun tunnustamisen suhteen on pantava merkille, 
että kyse ei ole ammattihenkilöistä, joten asia ei näin ollen kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Tarkistus 198
Pablo Arias Echeverría

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Viittaukset palkalliseen harjoitteluun on poistettava pääasiassa siksi, että Espanjassa 
tällainen harjoittelumuoto ei ole yleinen ja että nykyinen taloudellinen suhdanne estäisi 
käytäntöjen muuttamisen tällä hetkellä. Palkallisen harjoittelun määrittelemättä jättäminen 
direktiivissä aiheuttaisi useita soveltamiseen liittyviä ongelmia. Näin ollen, mikäli viittaus 
päätetään säilyttää, direktiivissä olisi täsmennettävä tarkemmin, maksetaanko harjoittelusta 
palkkaa jonkin asteikon mukaan ja onko jäsenvaltiolla velvollisuus korvata kaikki 
sosiaaliturvakustannukset.

Tarkistus 199
Emma McClarkin

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

Komission teksti Tarkistus

"j) 'palkallisella harjoittelulla' valvotun ja 
palkallisen toiminnan harjoittamista 

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

saada oikeus harjoittaa säänneltyä 
ammattia jäsenvaltion lakien, asetuksien 
tai hallinnollisten määräysten mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Henkilöitä, jotka ovat suorittaneet ammattikoulutuksen oleellisen osan muodostavan 
harjoittelun, ei pitäisi asettaa epäedulliseen asemaan, jos harjoittelu on ollut palkaton. 
Tarkistuksella poistetaan ilmaus "kokeen perusteella". Tällä selvennetään sitä, että 
säännellyn ammatin harjoittamisoikeuden edellytyksistä päättää jäsenvaltio. Näihin 
edellytyksiin voi sisältyä koe tai muita vaatimuksia.

Tarkistus 200
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 201
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

"j) 'palkallisella harjoittelulla' valvotun ja 
palkallisen toiminnan harjoittamista 
tarkoituksena saada oikeus harjoittaa

"j) 'säänneltyyn ammattiin valmistavassa 
koulutuksessa edellytetyllä harjoittelulla' 
valvotun ja maksetun palkan määrästä tai 
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säänneltyä ammattia kokeen perusteella; luonteesta riippumattoman toiminnan 
harjoittamista tarkoituksena saada oikeus 
harjoittaa säänneltyä ammattia kokeen 
perusteella;

Or. fr

Tarkistus 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 203
Robert Rochefort

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

Komission teksti Tarkistus

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

"j) 'säänneltyyn ammattiin valmistavassa 
koulutuksessa edellytetyllä harjoittelulla, 
joka on ehtona pätevyyttä osoittavan 
asiakirjan voimassaololle' valvotun 
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toiminnan harjoittamista tarkoituksena 
saada oikeus harjoittaa säänneltyä 
ammattia kokeen perusteella;

Or. fr

Tarkistus 204
Emma McClarkin

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

Komission teksti Tarkistus

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

k) 'eurooppalaisella ammattikortilla' 
ammattihenkilölle pyynnöstä myönnettyä 
sähköistä todistusta vastaanottavaan 
jäsenvaltioon sijoittautumista varten tai 
palvelujen tarjoamiseksi vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa väliaikaisesti ja 
satunnaisesti;

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että ammattikortti olisi myönnettävä pyynnöstä.

Tarkistus 205
Mikael Gustafsson

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

Komission teksti Tarkistus

k) 'eurooppalaisella ammattikortilla' k) 'eurooppalaisella ammattikortilla' 
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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;

ammattihenkilölle vapaaehtoisuuden 
pohjalta 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;

Or. en

Tarkistus 206
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

k) 'eurooppalaisella ammattikortilla' 
ammattihenkilölle ammattialajärjestön 
pyynnöstä myönnettyä sähköistä todistusta, 
josta käy ilmi hänen pätevyytensä joko 
vastaanottavaan jäsenvaltioon 
sijoittautumista varten tai palvelujen 
tarjoamiseksi vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa väliaikaisesti ja 
satunnaisesti;

Or. de

Perustelu

Komission ehdottamaa ammattikortin vapaaehtoista luonnetta on syytä selventää. Lisäksi 
olisi selvennettävä, että päätös ammattipätevyyden tunnustamisesta kuuluu viime kädessä 
vastaanottavalle jäsenvaltiolle.

Tarkistus 207
Mikael Gustafsson
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 208
Phil Prendergast

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

Komission teksti Tarkistus

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

l) 'elinikäisellä oppimisella' kaikkea 
sellaista ihmisen koko elinikänsä aikana 
hankkimaa yleissivistävää ja ammatillista 
koulutusta, virallisen koulutusjärjestelmän 
ulkopuolella annettavaa epävirallista 
koulutusta ja arkioppimista, jonka 
tuloksena pätevyydet (tiedot, taidot, 
asenteet ja arvot) paranevat.
(Englanninkielisessä versiossa sana 
'competences' olisi korvattava oikealla 
muodolla 'competencies' johdanto-osan 
10 ja 18 kappaleessa, 11 artiklan b kohdan 
ii alakohdassa, 14 artiklan 5 ja 6 kohdassa, 
31 artiklassa, 24 artiklan 4 kohdassa, 
34 artiklan 4 kohdassa, 49 a artiklassa ja 
58 artiklassa.)
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Or. en

Perustelu

Pätevyys määritellään tietojen, taitojen, asenteiden ja arvojen risteyskohdaksi (Gómez del 
Pulgar, M., 2011; ICN, 2008; Maailman terveysjärjestö, 2001, 2009).

Tarkistus 209
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

l) 'elinikäisellä oppimisella' ihmisen koko 
elinikänsä aikana hankkimaa 
yleissivistävää ja ammatillista koulutusta 
sekä virallisen koulutusjärjestelmän 
ulkopuolella annettavaa epävirallista 
koulutusta, jonka tuloksena ammatillisiin 
vaatimuksiin ja ammattietiikkaan liittyvät
tiedot, taidot ja pätevyydet paranevat.

Or. de

Tarkistus 210
Barbara Weiler

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 211
Emma McClarkin

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

Komission teksti Tarkistus

l a) Tämän direktiivin yhteydessä 
potilasturvallisuuden olisi katettava 
ammatit, jotka tarjoavat ihmisten terveyttä 
ja hyvinvointia edistäviä ja lisääviä 
palveluja, sekä lääketieteelliset että muut 
kuin lääketieteelliset palvelut mukaan 
lukien. 

Or. en

Perustelu

Määritelmä on tärkeä, jotta varmistetaan, että direktiivi kattaa asianmukaisesti 
sosiaalihuollon ammattina, joka voi vaikuttaa potilasturvallisuuteen. Potilasturvallisuuden 
olisi koskettava myös henkilöitä, jotka käyttävät sosiaalihuoltopalveluja.

Tarkistus 212
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

l a) 'koulutusvaatimuksilla ja 
-edellytyksillä' yhteistä tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuutta, jota tietyn 
ammatin harjoittaminen edellyttää;
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Or. en

Perustelu

Koulutusvaatimuksia tai -edellytyksiä ei tähän asti ole määritelty direktiivin soveltamisalassa. 
Tarkistuksella selvennetään, että koulutusvaatimukset olisi ilmaistava keston lisäksi myös 
pätevyyksinä.

Tarkistus 213
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

l a) 'palvelujen väliaikaisella 
tarjoamisella' alle vuoden ajan kestävää 
palvelujen keskeytymätöntä tarjoamista;

Or. en

Tarkistus 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

l a) 'vapaiden ammattien harjoittajilla' 
ammattihenkilöitä, jotka erityisen 
ammattipätevyyden nojalla 
henkilökohtaisesti, omavastuisesti ja 
ammatillisesti riippumattomasti tuottavat 
henkisiä palveluja toimeksiantajan edun 
tai yleisen edun vuoksi;

Or. de
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Perustelu

1 artiklan toisessa kohdassa viitataan myös vapaisiin ammatteihin, ja tästä syystä tekstiin 
olisi lisättävä niiden määritelmä, joka perustuu Euroopan unionin tuomioistuimen 
11. lokakuuta 2011 antamaan tuomioon (C-267/99, Kok. 2011, I-7467).

Tarkistus 215
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Barbara Weiler

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

Komission teksti Tarkistus

l a) 'kaksijakoisella koulutuksella' 
ammatillisten taitojen opettamista 
vaihtelevasti yrityksessä ja 
ammattikoulussa toisiinsa sovitettujen 
koulutus- ja laatustandardien perusteella. 
Tässä yhteydessä 'ammatilliset taidot' 
käsitetään kyvyksi ja valmiudeksi 
hyödyntää tietoja, taitoja ja 
henkilökohtaisia, sosiaalisia ja 
menetelmiä koskevia pätevyyksiä sekä 
työtilanteessa että ammatillista ja 
henkilökohtaista kehitystä varten.

Or. de

Tarkistus 216
Constance Le Grip

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

Komission teksti Tarkistus

m) 'yleistä etua koskevilla pakottavilla 
syillä' Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä tällaisiksi katsottuja 
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syitä;

Or. en

Perustelu

"Yleistä etua koskevien pakottavien syiden" käsite, johon tietyissä tämän direktiivin 
säännöksissä viitataan, on tunnettu periaate, joka sisältää kansanterveyden lisäksi monia 
muita seikkoja. Tarkistuksella ehdotetaan käytettävän tätä direktiivin 2006/123/EY 
määritelmään perustuvaa määritelmää, jotta selvennetään lainsäätäjän tarkoitusta 
viitattaessa tähän käsitteeseen.

Tarkistus 217
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

"1. Ammattipätevyyden tunnustaminen 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa antaa etua 
saavalle henkilölle oikeuden ryhtyä 
harjoittamaan kyseisessä jäsenvaltiossa sitä 
ammattia, johon kyseisellä henkilöllä on 
pätevyys kotijäsenvaltiossaan, tai 
4 f artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
osaa kyseisestä ammatista, sekä harjoittaa 
sitä siellä samoin edellytyksin kuin 
vastaanottavan jäsenvaltion omat 
kansalaiset.".

"1. Ammattipätevyyden tunnustaminen 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa antaa etua 
saavalle henkilölle oikeuden ryhtyä 
harjoittamaan kyseisessä jäsenvaltiossa sitä 
ammattia, johon kyseisellä henkilöllä on 
pätevyys kotijäsenvaltiossaan, sekä 
harjoittaa sitä siellä samoin edellytyksin 
kuin vastaanottavan jäsenvaltion omat 
kansalaiset.".

Or. de

Tarkistus 218
Mikael Gustafsson

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

"1. Ammattipätevyyden tunnustaminen 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa antaa etua 
saavalle henkilölle oikeuden ryhtyä 
harjoittamaan kyseisessä jäsenvaltiossa sitä 
ammattia, johon kyseisellä henkilöllä on 
pätevyys kotijäsenvaltiossaan, tai 
4 f artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
osaa kyseisestä ammatista, sekä harjoittaa 
sitä siellä samoin edellytyksin kuin 
vastaanottavan jäsenvaltion omat 
kansalaiset.".

"1. Ammattipätevyyden tunnustaminen 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa antaa etua 
saavalle henkilölle oikeuden ryhtyä 
harjoittamaan kyseisessä jäsenvaltiossa sitä 
ammattia, johon kyseisellä henkilöllä on 
pätevyys kotijäsenvaltiossaan, sekä 
harjoittaa sitä siellä samoin edellytyksin 
kuin vastaanottavan jäsenvaltion omat 
kansalaiset.".

Or. en

Tarkistus 219
Emma McClarkin

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on tarjottava 
ammattipätevyyden haltijalle hänen 
pyynnöstään eurooppalainen ammattikortti 
sillä edellytyksellä, että komissio on 
antanut asiaan liittyvät 6 kohdassa 
tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset.

1. Jäsenvaltion on tarjottava 
ammattipätevyyden haltijalle hänen 
pyynnöstään eurooppalainen ammattikortti, 
kun kyseistä ammattia koskeva 
pilottihanke on saatu päätökseen, sillä 
edellytyksellä, että komissio on antanut 
asiaan liittyvät 6 kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanosäädökset.

Ennen kuin ehdotetaan ammattikortin 
käyttöönottoa täytäntöönpanosäädöksillä, 
olisi suoritettava kustannus-
hyötyanalyysi.

Or. en

Perustelu

Ammattikortin tehokkuus käytännössä herättää epäilyksiä, ja sitä olisi kokeiltava ja 
arvioitava ennen käyttöönottoa. Ennen kuin ehdotetaan ammattikortin käyttöönottoa 
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täytäntöönpanosäädöksillä, olisi suoritettava kustannus-hyötyanalyysi.

Tarkistus 220
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on tarjottava 
ammattipätevyyden haltijalle hänen 
pyynnöstään eurooppalainen ammattikortti 
sillä edellytyksellä, että komissio on 
antanut asiaan liittyvät 6 kohdassa 
tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset.

1. Jäsenvaltion on tarjottava 
ammattipätevyyden haltijalle hänen 
pyynnöstään eurooppalainen ammattikortti 
sillä edellytyksellä, että asianomainen 
edustava ammattialajärjestö on pyytänyt 
ammattikorttien tarjoamista ja komissio 
on antanut asiaan liittyvät 6 kohdassa 
tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset.

Or. de

Tarkistus 221
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ammattikortin käyttöönoton olisi 
tapahduttava kyseisen ammatin edustajien 
pyynnöstä. Vähimmäisvaatimuksena olisi 
oltava, että kaksi kolmasosaa 
jäsenvaltioista tai niiden toimivaltaisista 
viranomaisista kannattaa ammattikortin 
käyttöönottoa.

Or. en
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Tarkistus 222
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
57 c artiklassa tarkoitettua 
asiaankuuluvaa sidosryhmäfoorumia tai 
-foorumeita kuultuaan ja niiden 
ehdotukset huomioon ottaen delegoituja 
säädöksiä 58 a artiklan mukaisesti 
menettelystä, jota noudatetaan jonkin 
ammatin pyytäessä ammattikortin 
käyttöönottoa.

Or. en

Tarkistus 223
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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.

Or. en

Perustelu

Sellaisten ammattien osalta, joilla on potilasturvallisuuteen liittyviä vaikutuksia ja joihin 
sovelletaan yleistä ja automaattista tunnustamisjärjestelmää, vastaanottavien jäsenvaltioiden 
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olisi vastattava kortin vahvistamisesta.

Tarkistus 224
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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, kun vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
on vahvistanut kortin tämän artiklan 3 ja 
4 kohdassa säädetyllä tavalla.

Or. de

Perustelu

Ammattipätevyyden tunnustamisesta päättää vastaanottava jäsenvaltio.

Tarkistus 225
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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, vahvistaa ja myöntää
kotijäsenvaltion toimivaltainen 
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viranomainen 4 b ja 4 c artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sellaisten ammattien osalta, joilla on potilasturvallisuuteen liittyviä vaikutuksia ja joihin 
sovelletaan yleistä ja automaattista tunnustamisjärjestelmää, vastaanottavien jäsenvaltioiden 
olisi vastattava kortin vahvistamisesta.

Tarkistus 226
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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, 
eurooppalaisen ammattikortin luo 
kotijäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen 4 b ja 4 c artiklan mukaisesti 
ja sen vahvistaa vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
4 b ja 4 d artiklan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Ammattipätevyyden tunnustamisesta päättää vastaanottava jäsenvaltio.

Tarkistus 227
Emma McClarkin

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

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

5. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
eurooppalaisia ammattikortteja 
käsittelemään 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 luovat eurooppalaisia 
ammattikortteja. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toimivaltaiset 
viranomaiset tiedottavat 
ammattihenkilöille, mahdolliset hakijat 
mukaan lukien, eurooppalaisen 
ammattikortin mahdollisuudesta, mikäli 
sellainen on saatavissa.

Or. en

Perustelu

Ei ole toimivaltaisten viranomaisten tehtävä edistää jotain tiettyä prosessia: on parempi 
käyttää sanaa "mahdollisuus".

Tarkistus 228
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
eurooppalaisia ammattikortteja 
myöntämään valtuutetut toimivaltaiset
viranomaiset. Viranomaisten on 
varmistettava eurooppalaisia 
ammattikortteja koskevien hakemusten 
tasapuolinen, puolueeton ja oikea-aikainen 
käsittely. Myös 57 b artiklassa tarkoitetut 

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, 
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tukikeskukset voivat toimia 
toimivaltaisina viranomaisina, jotka 
myöntävät eurooppalaisia 
ammattikortteja. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toimivaltaiset 
viranomaiset tiedottavat kansalaisille, 
mahdolliset hakijat mukaan lukien, 
eurooppalaisen ammattikortin eduista, 
mikäli sellainen on saatavissa.

että toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat 
kansalaisille, mahdolliset hakijat mukaan 
lukien, eurooppalaisen ammattikortin 
eduista, mikäli sellainen on saatavissa.

Or. de

Tarkistus 229
Constance Le Grip

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tukikeskuksilla ei ole tarvittavaa pätevyyttä eikä välineitä tarkastaa ja todentaa 
ammattihenkilöiden toimittamia tietoja. Lisäksi liian monien viranomaisten osallistuminen 
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kortin myöntämisprosessiin on ristiriidassa keskitettyjen palvelupisteiden lähestymistavan ja 
yksinkertaistamistavoitteen kanssa.

Tarkistus 230
Pablo Arias Echeverría

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

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
eurooppalaisia ammattikortteja 
myöntämään valtuutetut toimivaltaiset 
viranomaiset. Viranomaisten on 
varmistettava eurooppalaisia 
ammattikortteja koskevien hakemusten 
tasapuolinen, puolueeton ja oikea-aikainen 
käsittely. Myös 57 b artiklassa tarkoitetut 
tukikeskukset voivat toimia toimivaltaisina 
viranomaisina, jotka myöntävät 
eurooppalaisia ammattikortteja. 
Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
tukikeskukset auttavat toimivaltaisia 
viranomaisia ammattikortin hankintaa 
varten edellytettävien asiakirjojen 
valmisteluvaiheessa 4 artiklassa säädetyn 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toimivaltaiset 
viranomaiset tiedottavat kansalaisille, 
mahdolliset hakijat mukaan lukien, 
eurooppalaisen ammattikortin eduista, 
mikäli sellainen on saatavissa.

Or. es

Tarkistus 231
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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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. Kun tiettyä ammattia koskeva 
pilottihanke on saatu päätökseen, 
vapaaehtoisuuteen perustuvat 
eurooppalaiset ammattikortit, joilla on 
tarkoitus vauhdittaa ammattihenkilöiden 
liikkuvuutta, ovat saatavilla 58 artiklassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen hyväksyttävien 
täytäntöönpanosäädösten kattamille 
ammateille.

Täytäntöönpanosäädöksissä määritetään 
myös eurooppalaisen ammattikortin muoto, 
eurooppalaisen ammattikortin myöntämistä 
koskevan hakemuksen tueksi tarvittavat 
käännökset ja hakemusten arvioimiseksi 
tarvittavat tiedot ottaen huomioon kunkin 
asiaan liittyvän ammatin erityispiirteet. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Komissio voi ottaa 
täytäntöönpanosäädöksellä käyttöön 
vapaaehtoisen eurooppalaisen 
ammattikortin, jos on olemassa vahvaa 
näyttöä kyseisen ammatin riittävästä 
liikkuvuudesta tai mahdollisuudesta 
riittävään liikkuvuuteen, jos sidosryhmät 
ja asianomaiset ammatit sitä pyytävät tai 
jos ammattia säännellään riittävän 
monessa jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Tarkastelumenettelyä olisi käytettävä, koska täytäntöönpanosäädöksen katsotaan viittaavan 
ohjelmiin, joilla on huomattavia vaikutuksia 2 artiklan 2 kohdan tai asetuksen 182/2011 
mukaisesti. On syytä korostaa, että eurooppalaisen ammattikortin on vauhditettava 
ammattihenkilöiden liikkuvuutta, oltava vapaaehtoinen ja että se voidaan ottaa käyttöön vain, 
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jos on vahvaa näyttöä siitä, että se voi edistää tietyn ammatin liikkuvuutta.

Tarkistus 232
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
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. Mikäli edustavat ammattialajärjestöt 
suurimmassa osassa jäsenvaltioista 
pyytävät ammattikortin käyttöönottoa 
edustamassaan ammatissa, 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. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen.

Or. de

Tarkistus 233
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

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

täytäntöönpanosäädöksellä X artiklassa 
tarkoitetun tarkastelumenettelyn 
mukaisesti, jos kyseistä ammattia 
säännellään valtaosassa jäsenvaltioita ja 
jos liikkuvuutta ja sisämarkkinoiden 
kasvua ja työllisyyttä koskevat 
mahdollisuudet ovat suuret, mutta 
ammattihenkilöt eivät vielä ole 
hyödyntäneet niitä tyhjentävästi.

Or. en

Tarkistus 234
Anna Hedh

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

Komission teksti Tarkistus

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

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään eurooppalaiset ammattikortit 
sitä pyytäville automaattisesti 
tunnustetuille 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.

Or. sv

Perustelu

Automaattisesti tunnustettujen ammattien ammattikorttien edut ovat ilmeiset, mutta sama ei 
koske yleisen järjestelmän mukaisesti tunnustettujen ammattien ammattikortteja. Vaarana on, 
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että täytyy perustaa uusia hallintojärjestelmiä ja että kortti johtaa epäsuorasti sellaisten 
ammattien sääntelyyn, jotka tällä hetkellä ovat sääntelemättömiä.

Tarkistus 235
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

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

6. Komissio antaa 57 c artiklassa (uusi) ja 
58 a artiklassa (uusi) tarkoitettuja 
ammattialajärjestöjä ja sidosryhmiä 
kuultuaan ja niiden ehdotukset huomioon 
ottaen 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. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 58 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 236
Constance Le Grip

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

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

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

määritellään yksittäisille ammateille 
myönnettävät eurooppalaiset 
ammattikortit, 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. 58 artiklassa 
säädetyn menettelyn lisäksi komissio 
toteuttaa asianomaisten osapuolten 
asianmukaisen kuulemisen ennen 
tällaisen säädöksen antamista.

Or. en

Perustelu

58 artiklassa säädettyyn menettelyyn osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten lisäksi myös 
edustavien ammattialajärjestöjen olisi osallistuttava eurooppalaisen ammattikortin 
käyttöönottoon oman ammattinsa osalta. Tällaiset välittäjät tuntevat omat tarpeensa 
parhaiten, ja niiden roolia voidaan tehostaa edistettäessä kortin käyttöä ammattihenkilöiden 
keskuudessa.

Tarkistus 237
Robert Rochefort

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

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
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 

6. Komissio antaa niiden edustavien 
järjestöjen, jotka haluavat määrittää 
ammattiaan koskevan eurooppalaisen 
ammattikortin, pyynnöstä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään eurooppalaiset ammattikortit 
yksittäisille ammateille, vahvistetaan 
eurooppalaisen ammattikortin muoto, 
eurooppalaisen ammattikortin myöntämistä 
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asiaan liittyvän ammatin erityispiirteet. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa
menettelyä noudattaen.

koskevan hakemuksen tueksi tarvittavat 
käännökset ja hakemusten arvioimiseksi 
tarvittavat tiedot ottaen huomioon kunkin 
asiaan liittyvän ammatin erityispiirteet. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 238
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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

Komission teksti Tarkistus

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

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään eurooppalaiset ammattikortit, 
kun kyseessä ovat erityisesti 
automaattisen tunnistamisjärjestelmän 
piiriin kuuluvat ammatit ja kun näissä 
yksittäisissä ammateissa pyydetään sitä, 
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.

Or. el

Perustelu

On täsmennettävä ammattikorttien käyttöönoton vapaaehtoisuutta.
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Tarkistus 239
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komission teksti Tarkistus

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

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään eurooppalaiset ammattikortit 
yksittäisille ammateille, vahvistetaan 
eurooppalaisen ammattikortin muoto, 
eurooppalaisen ammattikortin myöntämistä 
koskevan hakemuksen tueksi tarvittavat 
käännökset ja hakemusten arvioimiseksi 
tarvittavat tiedot ottaen huomioon kunkin 
asiaan liittyvän ammatin erityispiirteet. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen. Tällä menettelyllä 
olisi erityisesti varmistettava, että 
eurooppalaisella ammattikortilla 
keskitytään ensisijaisesti helpottamaan ja 
lisäämään ammattihenkilöiden 
liikkuvuutta riippumatta siitä, onko 
heidän ammattinsa säännelty vai ei, ja 
tässä yhteydessä olisi erityisesti vältettävä 
uusien sääntely- tai hallintoesteiden 
luomista.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaista ammattikorttia olisi käytettävä yksinomaan välineenä tunnustaa 
ammattipätevyys toisessa jäsenvaltiossa eikä keinona säännellä sitä, miten tietyn ammatin 
edellyttämä pätevyys hankitaan, tai asettaa ylimääräisiä vaatimuksia sellaisessa 
jäsenvaltiossa, jossa ammattia säännellään.

Tarkistus 240
Emma McClarkin
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 a artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Maksujen laskennasta ja jakautumisesta olisi päätettävä kansallisella tasolla asianomaisten
sidosryhmien kanssa.

Tarkistus 241
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

7. Eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseen liittyvistä hallinnollisista 
menettelyistä mahdollisesti veloitettavien 
maksujen on oltava kohtuullisia, 
suhteellisia ja oikeassa suhteessa 
kotijäsenvaltiolle ja vastaanottavalle 
jäsenvaltiolle aiheutuviin kustannuksiin, 

7. Eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseen liittyvistä hallinnollisista 
menettelyistä mahdollisesti veloitettavien 
maksujen on oltava kohtuullisia, 
suhteellisia ja oikeassa suhteessa 
kotijäsenvaltiolle ja vastaanottavalle 
jäsenvaltiolle aiheutuviin kustannuksiin, 



AM\913241FI.doc 111/117 PE496.438v01-00

FI

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.

eivätkä ne saa toimia pidäkkeenä 
eurooppalaisen ammattikortin hakemiselle.

Or. de

Tarkistus 242
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 243
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
57 c artiklassa (uusi) tarkoitetun 
asiaankuuluvan sidosryhmäfoorumin tai 
-foorumien kuulemisen jälkeen
delegoituja säädöksiä, joihin sisällytetään 
kyseisen foorumin tai foorumien 
ehdotukset, 58 a artiklan mukaisesti 
maksujen laskentaa ja jakautumista 
koskevien perusteiden määrittelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Komission teksti Tarkistus

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

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.
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jakautumista koskevien perusteiden 
määrittelemiseksi.

Or. fi

Tarkistus 245
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
4 a artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. 4 a–4 e artiklaa ei sovelleta 
ammattiryhmiin, jotka ovat jo ennen 
tämän direktiivin voimaantuloa ottaneet 
käyttöön oman eurooppalaisen 
ammattikortin kyseisen ammatin 
harjoittajia varten.

Or. de

Perustelu

Asianajajilla on jo eurooppalaisen ammattikortin muodossa kortti, joka mahdollistaa 
rajatylittävän sijoittautumisen ja palvelujen tarjoamisen direktiiveillä 77/249 ja 98/05 
säädetyn järjestelmän nojalla. Näin ollen tällä direktiivillä annettavaa täydentävää tai 
poikkeavaa sääntelyä ei tarvita.

Tarkistus 246
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 a artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pätevyyden tunnustaminen eurooppalaisen 
ammattikortin avulla on vaihtoehtoinen 
menettely ammattipätevyyden 

Pätevyyden tunnustaminen eurooppalaisen 
ammattikortin avulla voi olla
vaihtoehtoinen menettely 
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tunnustamiselle tämän direktiivin II ja 
III osastossa säädettyjen menettelyjen 
nojalla.

ammattipätevyyden tunnustamiselle tämän 
direktiivin II ja III osastossa säädettyjen 
menettelyjen nojalla.

Or. en

Tarkistus 247
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
4 a artikla – 9 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission olisi suoritettava arviointi 
ammattikortin toimivuudesta liikkuvuutta 
edistävänä välineenä ja esitettävä 
tarvittaessa muutosehdotuksia kolmen 
vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 248
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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 
kotijäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta eurooppalaista 
ammattikorttia kirjallisesti tai sähköisessä 
muodossa, myös internetsovelluksen 
avulla.

Or. en



AM\913241FI.doc 115/117 PE496.438v01-00

FI

Perustelu

Turvallisuussyistä tehtävä selvennys.

Tarkistus 249
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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 
kotijäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta eurooppalaista 
ammattikorttia kirjallisesti tai sähköisessä 
muodossa 57 artiklan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 250
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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 
kotijäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta eurooppalaista 
ammattikorttia kirjallisesti, myös 
sähköpostitse tai muussa sähköisessä 
muodossa, myös internetsovelluksen 
avulla.

Or. en
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Tarkistus 251
Heide Rühle

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

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.

Or. de

Tarkistus 252
Emilie Turunen

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

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. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklassa (uusi) tarkoitettuja 
ammattialajärjestöjä kuultuaan ja niiden 
ehdotukset huomioon ottaen delegoituja 
säädöksiä 58 a artiklan mukaisesti 
asiakirjavaatimusten määrittelemisestä.

Or. en
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Tarkistus 253
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
4 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukikeskukset voivat tukea 
jäsenvaltioiden toivomuksesta 
toimivaltaisia viranomaisia 
ammattipätevyyden tunnustamista varten 
edellytettävien asiakirjojen 
käsittelyvaiheessa.

Or. es


