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Muudatusettepanek 254
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kinnitab taotluse kättesaamist ja teavitab 
taotlejat viivitamata puuduvatest 
dokumentidest. Kõnealune pädev asutus
koostab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega(*) (EL) nr […] loodud siseturu 
infosüsteemi (IMI) raames taotluse faili, 
milles sisalduvad kõik tõendavad
dokumendid. Sama taotleja korduvate 
taotluste puhul ei või päritolu- ega 
vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused 
nõuda IMI-failis sisalduvate dokumentide 
taasesitamist, kui kõnealused dokumendid 
on veel kehtivad.

3. Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kinnitab taotluse kättesaamist ja teavitab 
taotlejat puuduvatest dokumentidest kolme 
tööpäeva jooksul pärast taotluse 
kättesaamist. Kõnealune pädev asutus 
koostab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega(*) (EL) nr [...] loodud siseturu 
infosüsteemi (IMI) raames taotluse faili, 
milles sisalduvad kõik kehtivaks 
tunnistatud dokumendid. Sama taotleja 
korduvate taotluste puhul ei või päritolu-
ega vastuvõtva liikmesriigi pädevad 
asutused nõuda IMI-failis sisalduvate 
dokumentide taasesitamist, kui kõnealused 
dokumendid on veel kehtivad.

Or. fr

Muudatusettepanek 255
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kinnitab taotluse kättesaamist ja teavitab 
taotlejat viivitamata puuduvatest 
dokumentidest. Kõnealune pädev asutus 
koostab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega(*) (EL) nr […] loodud siseturu 

3. Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kinnitab taotluse kättesaamist ja teavitab 
taotlejat viivitamata puuduvatest 
dokumentidest, mis tuleb esitada mõistliku 
tähtaja jooksul ja kooskõlas kõikide 
kohaldatavate õigusnormidega. 
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infosüsteemi (IMI) raames taotluse faili, 
milles sisalduvad kõik tõendavad 
dokumendid. Sama taotleja korduvate 
taotluste puhul ei või päritolu- ega 
vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused 
nõuda IMI-failis sisalduvate dokumentide 
taasesitamist, kui kõnealused dokumendid 
on veel kehtivad.

Kõnealune pädev asutus koostab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega(*) (EL) 
nr […] loodud siseturu infosüsteemi (IMI) 
raames taotluse faili, milles sisalduvad 
kõik tõendavad dokumendid. Sama taotleja
korduvate taotluste puhul ei või päritolu-
ega vastuvõtva liikmesriigi pädevad 
asutused nõuda IMI-failis sisalduvate 
dokumentide taasesitamist, kui kõnealused 
dokumendid on veel kehtivad.

Or. it

Muudatusettepanek 256
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata artiklitest 4b ja 4c kehtib 
Euroopa kutsekaart seni, kuni selle 
omanikul on IMI-failis sisalduvate 
dokumentide ja teabe alusel õigus 
päritoluliikmesriigis tegutseda. Euroopa 
kutsekaarti tuleks uuendada korrapäraselt 
või kooskõlas tingimustega, mis 
vastuvõtvas liikmesriigis vastava kutseala 
suhtes ette on nähtud.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Heide Rühle

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

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

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

Or. de

Selgitus

Korduvate päringute korral võib tekkida probleeme andmekaitsega.

Muudatusettepanek 258
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon võib artiklite 57 c (uus) ja 58 
a (uus) kohaselt pärast konsultatsioone 
kutseühingute ja sidusrühmadega ning 
nende ettepanekute arvessevõtmist võtta 
vastu rakendusakte, millega määratakse 
kindlaks tehnilised kirjeldused, Euroopa 
kutsekaardis ja IMI-failis sisalduva teabe 
terviklikkuse, konfidentsiaalsuse ja õigsuse 
tagamiseks vajalikud meetmed ning 
Euroopa kutsekaardi saamise tingimused ja 
menetlused, sealhulgas sätestatakse kaardi 
omanikule võimalus kaarti alla laadida või 
faili ajakohastada. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
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artiklis 58 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajutine liikuvus
Pärast artiklis 58 c (uus) ette nähtud 
konsultatsiooni sidusrühmadega antakse 
komisjonile volitused võtta delegeeritud 
õigusaktidega vastu loetelu kutsealadest, 
mille esindajad liiguvad korrapäraselt 
muusse liikmesriiki eesmärgiga 
lühiajaliselt teenuseid osutada. Loetelus 
sisalduvate kutsealade esindajad peavad 
oma kutsekaarti igal aastal tähtajatult 
uuendama.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
COM(2011) 833
Artikkel 4c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa kutsekaart artikli 7 lõikega 4 
hõlmamata teenuste ajutiseks osutamiseks

Euroopa kutsekaart artikli 7 lõikega 4 
hõlmamata teenuste ajutiseks osutamiseks 
ning direktiivi 2005/36/EÜ kohase 
automaatse tunnustamisega hõlmatud 
tervishoiutöötajatele
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Or. en

Selgitus

Valdkondlike tervishoiutöötajate suhtes peaksid vastuvõtvad pädevad asutused säilitama 
Euroopa kutsekaardi kinnitamise kohustuse.

Muudatusettepanek 261
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
COM(2011) 833
Artikkel 4c – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kontrollib taotlust ja tõendavaid 
dokumente ning väljastab Euroopa 
kutsekaardi ühe kuu jooksul alates täieliku 
taotluse kättesaamise kuupäevast. Ta 
edastab Euroopa kutsekaardi viivitamata 
asjaomase vastuvõtva liikmesriigi 
pädevale asutusele ja teavitab sellest 
taotlejat. Vastuvõtvad liikmesriigid 
sätestavad artikliga 7 ettenähtud 
deklaratsiooni. Vastuvõttev liikmesriik ei 
või artikli 7 kohaseid deklaratsioone enam 
järgnevate aastate jooksul nõuda.

Or. en

Selgitus

Pädevatele asutustele tuleks anda taotluste läbivaatamiseks mõistlikum tähtaeg. Tarbijakaitse 
tagamiseks peaks deklaratsiooni kehtivusaeg olema lühem kui kaks aastat.

Muudatusettepanek 262
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 263
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
2011/0435(COD)
Artikkel 4c – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 264
Frank Engel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 265
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kontrollib taotlust ning koostab ja kinnitab 
Euroopa kutsekaardi kahe nädala jooksul 
alates täieliku taotluse kättesaamise 
kuupäevast. Ta teavitab Euroopa 
kutsekaardi kinnitamisest taotlejat ja 
liikmesriiki, kus taotleja kavatseb 
teenuseid osutada. Kaardi kinnitamisest 

1. Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kontrollib taotlust ning koostab ja kinnitab 
Euroopa kutsekaardi ühe kuu jooksul 
alates täieliku taotluse kättesaamise 
kuupäevast. Ta edastab Euroopa 
kutsekaardi vastuvõtvale liikmesriigile 
ning teavitab taotlejat. Kaardi edastamine
vastuvõtvale liikmesriigile toimub artikliga 
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teavitamine vastuvõtvale liikmesriigile 
toimub artikliga 7 ettenähtud 
deklaratsiooni alusel. Vastuvõttev 
liikmesriik ei või artikli 7 kohaseid 
deklaratsioone enam järgneva kahe aasta 
jooksul nõuda.

7 ettenähtud deklaratsiooni alusel. 
Vastuvõttev liikmesriik ei või artikli 7 
kohaseid deklaratsioone enam järgneva 
kahe aasta jooksul nõuda.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kontrollib taotlust ning koostab ja kinnitab 
Euroopa kutsekaardi artikli 4d lõikes 5 
(uus) määratud tähtaja jooksul. Ta 
teavitab Euroopa kutsekaardi kinnitamisest 
taotlejat ja liikmesriiki, kus taotleja 
kavatseb teenuseid osutada. Kaardi 
kinnitamisest teavitamine vastuvõtvale 
liikmesriigile toimub artikliga 7 ettenähtud 
deklaratsiooni alusel. Seda kutsekaarti 
tuleks iga aasta uuendada.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

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

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

Or. fi

Muudatusettepanek 268
Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kontrollib taotlust ning koostab ja kinnitab 
Euroopa kutsekaardi kahe nädala jooksul 
alates täieliku taotluse kättesaamise 
kuupäevast. Ta teavitab Euroopa 
kutsekaardi kinnitamisest taotlejat ja 
liikmesriiki, kus taotleja kavatseb teenuseid 
osutada. Kaardi kinnitamisest teavitamine 
vastuvõtvale liikmesriigile toimub artikliga 
7 ettenähtud deklaratsiooni alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 269
Phil Prendergast

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 270
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 (uus)
COM(2011) 833
Artikkel 4c – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui kutseala ning sellele kutsealale 
vastav haridus ja koolitus ei ole 
päritoluliikmesriigis reguleeritud, 
kinnitab selle liikmesriigi pädev asutus 
vähemalt taotleja õiguslikku staatust ning 
esitatud dokumentide autentsust ja 
terviklikkust.
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Or. en

Muudatusettepanek 271
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 (uus)
COM(2011) 833
Artikkel 4c – lõige 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui asjakohaseid pädevaid asutusi 
hõlmav konkreetset kutseala puudutav 
katseprojekt on lõpule viidud, antakse 
komisjonile volitused võtta kooskõlas 
artikliga 58 vastu rakendusakte lõikes 1 
kirjeldatud protsessi tähtaegade 
kehtestamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
COM(2011) 833
Artikkel 4c – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse 
otsuse kohta või juhul kui lõikes 1 osutatud 
ühe kuu jooksul ei ole otsust tehtud, saab 
esitada kaebuse vastavalt siseriiklikule 
õigusele.

Or. en

Selgitus

Ajutise liikuvuse taotluse töötlemise tähtaeg peaks olema mõistlikum.
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Muudatusettepanek 273
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 274
Frank Engel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

2. Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse 
otsuse kohta või juhul kui lõikes 1 osutatud 
ühe kuu jooksul ei ole otsust tehtud, saab 
esitada kaebuse vastavalt siseriiklikule 
õigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Päritoluliikmesriigi otsuse kohta või 
juhul kui lõikes 5 (uus) määratud tähtaja
jooksul ei ole otsust tehtud, saab esitada 
kaebuse vastavalt siseriiklikule õigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui Euroopa kutsekaardi omanik soovib 
osutada teenuseid mõnes muus kui algselt 
lõike 1 kohaselt teavitatud liikmesriigis või 
kui ta soovib jätkata teenuste osutamist 
lõikes 1 osutatud kaheaastasest perioodist 
kauem, võib ta lõikes 1 osutatud Euroopa 

3. Kui Euroopa kutsekaardi omanik soovib 
osutada teenuseid mõnes muus kui algselt 
lõike 1 kohaselt teavitatud liikmesriigis või 
kui ta soovib jätkata teenuste osutamist 
lõikes 1 osutatud üheaastasest perioodist 
kauem, võib ta lõikes 1 osutatud Euroopa 
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kutsekaarti jätkuvalt kasutada. Sellisel 
juhul esitab Euroopa kutsekaardi omanik 
artikli 7 kohase deklaratsiooni.

kutsekaarti jätkuvalt kasutada. Sellisel 
juhul esitab Euroopa kutsekaardi omanik 
artikli 7 kohase deklaratsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 278
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
COM(2011) 833
Artikkel 4c – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa kutsekaart kehtib seni, kuni 
selle omanikul on IMI-failis sisalduvate 
dokumentide ja teabe alusel õigus 
päritoluliikmesriigis tegutseda.

4. Euroopa kutsekaart kehtib seni, kuni 
selle omanikul on IMI-failis sisalduvate 
dokumentide ja teabe alusel õigus 
päritoluliikmesriigis tegutseda, välja 
arvatud juhul, kui kaardi omanikul on 
keelatud mis tahes liikmesriigis kutsealal 
tegutseda.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjonile antakse artiklite 57c 
(uus) ja 58a (uus) kohaselt pärast 
konsultatsioone kutseühingute ja 
sidusrühmadega ning nende ettepanekute 
arvessevõtmist ning vajaduse korral 
pärast katseprojekte volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et ühendada 
asjakohase foorumi või foorumite ja 
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kutseühingute ettepanekud, mis on seotud 
sobiva nõutava ajavahemikuga vastava 
kutseala kutsekaardi heakskiitmiseks ja 
kinnitamiseks. Komisjon teeb need 
tähtajad avalikult kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
COM(2011) 833
Artikkel 4d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa kutsekaart tegevuse alustamiseks 
ja artikli 7 lõike 4 kohaste teenuste 
ajutiseks osutamiseks

Euroopa kutsekaart tegevuse alustamiseks 
ja artikli 7 lõike 4 kohaste teenuste 
ajutiseks osutamiseks ning teenuste 
ajutiseks osutamiseks III jaotise III 
peatüki kohase automaatse 
tunnustamisega hõlmatud 
tervishoiutöötajate poolt

Or. en

Selgitus

Host Member States should decide on the issuance of the EPC for establishment, for the 
temporary and occasional provision of services under Article 7(4) (regulated professions 
having public health or safety implications), and for the temporary and occasional provision 
of services by health professionals benefitting from automatic recognition under Title III 
Chapter III of the Directive 2005/36/EC.The sectoral health professions are key providers of 
health care and present a risk to public safety. When care goes wrong this not only impacts 
on the migrant patient, but on the host health care system.

Muudatusettepanek 281
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5



PE489.001v01-00 18/84 AM\916300ET.doc

ET

Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 282
Frank Engel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pärast Euroopa kutsekaardi täieliku 
taotluse saamist kontrollib 
päritoluliikmesriik ühe kuu jooksul alates 
täieliku taotluse saamisest esitatud 
tõendavaid dokumente ning kinnitab nende 
autentsust ja kehtivust, koostab Euroopa 
kutsekaardi, edastab selle kinnitamiseks 
vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele 
ning teavitab sellest taotlejat.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artikli 4d lõikes 5 (uus) määratud 
tähtaja jooksul pärast Euroopa kutsekaardi 
täieliku taotluse saamist kontrollib 
päritoluliikmesriik esitatud tõendavaid 
dokumente ning kinnitab nende autentsust 
ja kehtivust, koostab Euroopa kutsekaardi, 
edastab selle kinnitamiseks vastuvõtva 
liikmesriigi pädevale asutusele ning 
teavitab kõnealust asutust vastavast IMI-
failist. Päritoluliikmesriik teavitab taotlejat 
menetluse hetkeseisust.

Or. en
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Muudatusettepanek 285
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 (uus)
2011/0435(COD)
Artikkel 4d – lõige 1a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui kutseala ning sellele kutsealale 
vastav haridus ja koolitus ei ole 
päritoluliikmesriigis reguleeritud, 
kinnitab selle liikmesriigi pädev asutus 
vähemalt taotleja asutamise seaduslikkust 
ning kinnitab oma võimaluste ulatuses 
esitatud dokumentide autentsust ja 
terviklikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Muudatusettepanek 287
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artiklites 16, 21 ja 49a osutatud juhtudel 
otsustab vastuvõttev liikmesriik Euroopa 
kutsekaardi kinnitamise üle vastavalt 
lõikele 1 viie nädala jooksul alates 
päritoluliikmesriigi edastatud Euroopa 
kutsekaardi kättesaamise kuupäevast. 
Põhjendatud kahtluse korral võib 
vastuvõttev liikmesriik nõuda 
päritoluliikmesriigilt lisateavet. Selline 
nõue peatab perioodi, kõige kauem siiski 
kolmeks nädalaks.

Or. de

Muudatusettepanek 288
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artiklites 16, 21 ja 49a osutatud juhtudel 
otsustab vastuvõttev liikmesriik Euroopa 
kutsekaardi kinnitamise üle vastavalt 
lõikele 1 artikli 4d lõikes 5 (uus) 
määratud tähtaja jooksul alates 
päritoluliikmesriigi edastatud Euroopa 
kutsekaardi kättesaamise kuupäevast.
Põhjendatud kahtluse korral võib 
vastuvõttev liikmesriik nõuda 
päritoluliikmesriigilt lisateavet. Selline 
nõue ei peata artikli 4d lõikes 5 (uus) 
määratud tähtaega.
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Or. en

Muudatusettepanek 289
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Vastuvõttev liikmesriik annab Euroopa 
kutsekaardi kinnitamise taotluse 
kättesaamisest taotlejale teada viie päeva 
jooksul. Artiklites 16, 21 ja 49a osutatud 
juhtudel otsustab vastuvõttev liikmesriik 
Euroopa kutsekaardi kinnitamise üle 
vastavalt lõikele 1 viie nädala jooksul 
alates päritoluliikmesriigi edastatud 
Euroopa kutsekaardi kättesaamise 
kuupäevast. Põhjendatud kahtluse korral 
võib vastuvõttev liikmesriik nõuda 
päritoluliikmesriigilt lisateavet.

Or. de

Muudatusettepanek 290
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
COM(2011) 833
Artikkel 4d – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 7 lõikes 4 ja artiklis 14 osutatud 
juhtudel otsustab vastuvõttev liikmesriik, 
kas tunnustada omaniku kvalifikatsiooni
või nõuda temalt korvamismeetmeid; 
kõnealune otsus tehakse kahe kuu jooksul 
alates päritoluliikmesriigi poolt 
kinnitamiseks edastatud Euroopa 

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

Euroopa kutsekaardi kavandi kättesaamise 
kuupäevast. Põhjendatud kahtluse korral 
võib vastuvõttev liikmesriik nõuda 
päritoluliikmesriigilt lisateavet. Selline 
nõue ei peata kahekuulist perioodi.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 292
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

juhtudel otsustab vastuvõttev liikmesriik, 
kas tunnustada omaniku kvalifikatsiooni 
või nõuda temalt korvamismeetmeid; 
kõnealune otsus tehakse kaheksa nädala
jooksul alates päritoluliikmesriigi poolt 
kinnitamiseks edastatud Euroopa 
kutsekaardi kättesaamise kuupäevast. 
Põhjendatud kahtluse korral võib 
vastuvõttev liikmesriik nõuda 
päritoluliikmesriigilt lisateavet. Kui seda 
õigustavad praktilised, tehnilised või 
korralduslikud põhjused, võib nimetatud 
nõude eespool nimetatud kaheksanädalast
perioodi pikendada kahe nädala võrra 
tingimusel, et kutsetöötajat on sellest 
täielikult teavitatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 293
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Artikli 7 lõikes 4 ja artiklis 14 osutatud 
juhtudel otsustab vastuvõttev liikmesriik, 
kas tunnustada omaniku kvalifikatsiooni 
või nõuda temalt korvamismeetmeid; 
kõnealune otsus tehakse kaheksa nädala
jooksul alates päritoluliikmesriigi poolt 
kinnitamiseks edastatud Euroopa 
kutsekaardi kättesaamise kuupäevast. 
Põhjendatud kahtluse korral võib 
vastuvõttev liikmesriik nõuda 
päritoluliikmesriigilt lisateavet. Selline 
nõue peatab perioodi, kõige kauem siiski 
kolmeks nädalaks.

Or. de
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Muudatusettepanek 294
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Artikli 7 lõikes 4 ja artiklis 14 osutatud 
juhtudel otsustab vastuvõttev liikmesriik, 
kas tunnustada omaniku kvalifikatsiooni 
või nõuda temalt korvamismeetmeid; 
kõnealune otsus tehakse artikli 4d lõikes 5 
(uus) määratud tähtaja jooksul alates 
päritoluliikmesriigi poolt kinnitamiseks 
edastatud Euroopa kutsekaardi 
kättesaamise kuupäevast. Põhjendatud 
kahtluse korral võib vastuvõttev liikmesriik 
nõuda päritoluliikmesriigilt lisateavet.
Selline nõue ei peata artikli 4d lõikes 5 
(uus) määratud tähtaega.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Constance Le Grip

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

päritoluliikmesriigilt lisateavet.
Tervishoiutöötajate puhul võib selline 
nõue peatada kaheksanädalase perioodi 
kaheks nädalaks. Päritoluliikmesriik peab 
vastama ühe nädala jooksul.
(punkt d)

Or. en

Selgitus

Süsteemi rakendamise esimeses etapis tuleks tervishoiutöötajate puhul menetlemistähtaegu 
pikendada, et tagada süsteemi nõuetekohane toimimine. Päritoluliikmesriigil peaks olema 
kohustus vastata vastuvõtva liikmesriigi päringule lühikese aja jooksul ning põhjendatud 
kahtluste korral tuleks kaheksa nädala pikkune tähtaeg kaheks nädalaks peatada.

Muudatusettepanek 296
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 297
Christel Schaldemose
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4d – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Esitatud sättel on ettenägematud ja kaugeleulatuvad tagajärjed.

Muudatusettepanek 298
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Tunnustamissüsteemi väljajätmine üldise julgeolekuga seotud põhjustel.

Muudatusettepanek 299
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
2011/0435(COD)
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 300
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vastuvõttev liikmesriik ei tee otsust 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud tähtaegade 
jooksul või ta nõuab lisateavet ühe kuu 
jooksul alates päritoluliikmesriigilt 
Euroopa kutsekaardi kättesaamise 
kuupäevast, loetakse Euroopa kutsekaart 
vastuvõtva liikmesriigi poolt kinnitatuks 

välja jäetud
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ning see tähendab kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamist asjaomase reguleeritud 
kutsealana vastuvõtvas liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fi

Selgitus

Nn vaikne tunnustamisotsus võib põhjustada tervishoiuteenuseid kasutavatele klientidele 
nende elu ja tervisega seotud riske. 

Muudatusettepanek 302
Mikael Gustafsson

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

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 4d lõiget 7.

Muudatusettepanek 303
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
COM(2011) 833
Artikkel 4d – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 304
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Vastuvõttev liikmesriik teavitab taotlejat 
Euroopa kutsekaardi kinnitamise taotluse 
kättesaamisest viie tööpäeva jooksul. Kui 
vastuvõttev liikmesriik ei tee otsust 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud tähtaegade 
jooksul või ta nõuab lisateavet viie nädala
jooksul alates päritoluliikmesriigilt 
Euroopa kutsekaardi kättesaamise 
kuupäevast, loetakse Euroopa kutsekaart 
vastuvõtva liikmesriigi poolt kinnitatuks 
ning see tähendab kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamist asjaomase reguleeritud 
kutsealana vastuvõtvas liikmesriigis; 
selline kvalifikatsioonide vaikiv 
tunnustamine ei tähenda seda, et 
automaatselt tunnustatakse õigust 
tegutseda.

Or. fr

Muudatusettepanek 305
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vastuvõttev liikmesriik ei tee otsust 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud tähtaegade 
jooksul või ta nõuab lisateavet ühe kuu 
jooksul alates päritoluliikmesriigilt 
Euroopa kutsekaardi kättesaamise 
kuupäevast, loetakse Euroopa kutsekaart 

5. Vastuvõttev liikmesriik annab Euroopa 
kutsekaardi kinnitamise taotluse 
kättesaamisest taotlejale IMI-süsteemi 
kaudu teada viie päeva jooksul. Kui 
vastuvõttev liikmesriik ei tee otsust 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud tähtaegade 
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vastuvõtva liikmesriigi poolt kinnitatuks 
ning see tähendab kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamist asjaomase reguleeritud 
kutsealana vastuvõtvas liikmesriigis.

jooksul või ta nõuab lisateavet ühe kuu 
jooksul alates päritoluliikmesriigilt 
Euroopa kutsekaardi kättesaamise 
kuupäevast, loetakse Euroopa kutsekaart 
vastuvõtva liikmesriigi poolt kinnitatuks 
ning see tähendab kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamist asjaomase reguleeritud 
kutsealana vastuvõtvas liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Constance Le Grip

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Vastuvõttev liikmesriik annab Euroopa 
kutsekaardi kinnitamise taotluse 
kättesaamisest taotlejale teada viie päeva 
jooksul. Kui vastuvõttev liikmesriik ei tee 
otsust lõigetes 2 ja 3 sätestatud tähtaegade 
jooksul või ta nõuab lisateavet viie nädala
jooksul alates päritoluliikmesriigilt 
Euroopa kutsekaardi kättesaamise 
kuupäevast, loetakse Euroopa kutsekaart 
vastuvõtva liikmesriigi poolt kinnitatuks 
ning see tähendab kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamist asjaomase reguleeritud 
kutsealana vastuvõtvas liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Olga Sehnalová

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

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

5. Vastuvõttev liikmesriik annab Euroopa 
kutsekaardi kinnitamise taotluse 
kättesaamisest taotlejale teada viie päeva 
jooksul.

Or. cs

Selgitus

Vastuvõtva liikmesriigi asjaomane organ peab tunnustamisprotsessi käigus suhtlema 
taotlejaga nii tunnustamisest teatamise korral kui ka juhul, kui menetlus on peatatud ja 
vajatakse lisateavet.

Muudatusettepanek 308
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Kui vastuvõttev liikmesriik ei tee otsust 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud tähtaegade 
jooksul alates päritoluliikmesriigilt 
Euroopa kutsekaardi kättesaamise 
kuupäevast, loetakse Euroopa kutsekaart 
vastuvõtva liikmesriigi poolt kinnitatuks 
ning see tähendab kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamist asjaomase reguleeritud 
kutsealana vastuvõtvas liikmesriigis. Kui 
vastuvõttev liikmesriik nõuab lisateavet, 
peatab selline nõue perioodi, mis ei tohi 
siiski olla pikem kui neli nädalat.

Or. de
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Muudatusettepanek 309
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 310
Franz Obermayr

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Kui vastuvõttev liikmesriik ei tee otsust
tähtaegade jooksul või ta nõuab lisateavet 
kolme kuu jooksul alates 
päritoluliikmesriigilt Euroopa kutsekaardi 
kättesaamise kuupäevast, loetakse Euroopa 
kutsekaart vastuvõtva liikmesriigi poolt 
kinnitatuks ning see tähendab 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamist 
asjaomase reguleeritud kutsealana 
vastuvõtvas liikmesriigis. Siiski peaksid 
advokaadi kutsealal tegutsemist käsitlev 
direktiiv 98/5/EÜ ja õigusteenuste 
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osutamise vabadust käsitlev direktiiv 
77/249/EMÜ olema selle sätte suhtes 
ülimuslikud.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikli 4d lõike 5 esimest lauset ei 
kohaldata patsientide ohutusega seotud 
kutsealade puhul.

Or. de

Muudatusettepanek 312
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Kui amet või kutsealane koolitus ei 
ole päritoluliikmesriigis reguleeritud, 
kontrollib selle liikmesriigi pädev asutus 
sellises ulatuses nagu võimalik, kas 
taotleja on seaduslik juriidiline isik ning 
kas esitatud dokumendid on ehtsad ja 
täielikud.

Or. fi
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Muudatusettepanek 313
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Liikmesriigid võivad põhjendatud 
ülekaalukat avalikku huvi pakkuvatel 
põhjustel kohaldada käesolevat artiklit 
teenuste ajutisele osutamisele kutsealade 
puhul, mis ei kuulu artikli 7 lõike 4 
kohaldamisalasse. See meede peab olema 
põhjendatud, proportsionaalne ja 
mittediskrimineeriv. Liikmesriigid peavad 
teatama igast otsusest komisjonile, kes 
need avalikustab.

Or. en

Muudatusettepanek 314
Emma McClarkin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 315
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi 
pädevad asutused ajakohastavad õigel ajal 
vastavat IMI-faili teabega distsiplinaar- või 
kriminaalkaristuste kohta või iga muu 
tõsise ja erilise olukorra kohta, sealhulgas 
vastavalt artiklile 56a võetud otsuste 
kohta, millel on tõenäoliselt tagajärjed 
Euroopa kutsekaardi omaniku 
tegutsemisele käesoleva direktiivi kohastel 
tegevusaladel. Sellise ajakohastamise 
käigus kustutatakse ebavajalik teave.
Asjaomased pädevad asutused teavitavad 
faili mis tahes ajakohastamisest Euroopa 
kutsekaardi omanikku ja vastava IMI-
failiga seotud pädevaid asutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Mikael Gustafsson

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

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

1. Päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi 
pädevad asutused ajakohastavad õigel ajal 
vastavat IMI-faili teabega, mis põhineb 
kohtu või pädeva asutuse eelneval otsusel, 
millega keelatakse kutsetöötajal oma 
kutsealal tegutsemist jätkata ning mis 
puudutab distsiplinaar- või 
kriminaalkaristusi või iga muud tõsist ja 
erilist olukorda, millel on tõenäoliselt 
tagajärjed Euroopa kutsekaardi omaniku 
tegutsemisele käesoleva direktiivi kohastel 
tegevusaladel. Sellise ajakohastamise 
käigus kustutatakse teave ainult siis, kui 
see on vastuvõtva ametiasutuse jaoks 
asjakohaste meetmete võtmiseks vajalik 
või kui keeld enam ei kehti. Asjaomased 
pädevad asutused teavitavad faili mis tahes 
ajakohastamisest Euroopa kutsekaardi 
omanikku ja vastava IMI-failiga seotud 
pädevaid asutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ajakohastamise sisu peaks piirduma 
järgmisega: a) teave selle kohta, kas 
kutsetöötajal on keelatud oma tegevust 
jätkata; b) kas keeld on ajutine või lõplik; 
c) missugusel ajavahemikul keeld kehtib; 
d) otsuse väljastanud pädeva asutuse 
andmed.

Or. en
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Muudatusettepanek 318
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Siseturu infosüsteem on asutustevahelise suhtlemise vahend. Kolmandad isikud, näiteks 
taotleja, ei tohiks IMI-le juurde pääseda. Vt Euroopa andmekaitseinspektori arvamust.

Muudatusettepanek 319
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Euroopa kutsekaardil sisalduv teave 
piirdub teabega, mida on vaja selleks, et 
teha kindlaks kaardiomaniku õigus 
tegutseda kutsealal, mille kohta on 
kõnealune kaart väljastatud. Selline teave 
sisaldab eelkõige nime, perekonnanime, 
sünnikuupäeva ja -kohta, kutseala, 
kvalifikatsiooni tõendavat dokumenti 
(vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 
49a), töökogemust tõendavat dokumenti, 
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kohaldatavat korda, asjaomaseid pädevaid 
asutusi, kaardi numbrit, turvaelemente ja 
viidet kehtivale isikutunnistusele.

Or. de

Muudatusettepanek 320
Constance Le Grip

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Euroopa kutsekaart peab sisaldama teavet, mis on oluline ja vajalik kaardi (võimalikele) 
kasutajatele selle omanikuga seoses. Seepärast tuleb rohkem täpsustada.

Muudatusettepanek 321
Bernadette Vergnaud

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

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 322
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
kutsekaardi omanikul on õigus taotluse 
alusel igal ajal nõuda oma faili 
parandamist, kustutamist ja blokeerimist 
IMI-süsteemis ning teda teavitatakse 
sellisest õigusest Euroopa kutsekaardi 
väljastamise ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
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COM(2011) 833
Artikkel 4e – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid sätestavad, et tööandjad, 
tarbijad, patsiendid ja muud huvitatud 
isikud võivad, ilma et see piiraks lõigete 2 
ja 3 kohaldamist, kontrollida neile 
kaardiomaniku poolt esitatud Euroopa 
kutsekaardi autentsust ja kehtivust.

Vastuvõtvad liikmesriigid võivad 
sätestada, et tööandjad, tarbijad, patsiendid 
ja muud huvitatud isikud võivad, ilma et 
see piiraks lõigete 2 ja 3 kohaldamist, 
kontrollida neile kaardiomaniku poolt 
esitatud Euroopa kutsekaardi autentsust ja 
kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4e – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega määratakse kindlaks IMI-failile 
juurdepääsu tingimused, tehnilised 
vahendid ja menetlused esimeses lõigus 
osutatud kontrolliks. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 58 osutatud nõuandemenetlusega.

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

Or. de

Muudatusettepanek 325
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4e – lõige 7 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega määratakse kindlaks IMI-failile 
juurdepääsu tingimused, tehnilised 
vahendid ja menetlused esimeses lõigus 
osutatud kontrolliks. Rakendusaktid 
võetakse vastu artiklis 58 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega määratakse kindlaks IMI-failile 
juurdepääsu tingimused, tehnilised 
vahendid ja menetlused esimeses lõigus 
osutatud kontrolliks. Rakendusaktid 
võetakse vastu artiklis 58 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 326
Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4f välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 327
Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osaline juurdepääs välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 328
Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
lubab oma territooriumil hakata osaliselt 
kutsealal tegutsema, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

välja jäetud

a) erinevused päritoluliikmesriigis 
kutsealal õiguslikult tegutsemise ja 
vastuvõtva liikmesriigi reguleeritud 
kutseala vahel on nii suured, et 
korvamismeetmete kohaldamine 
tegelikkuses nõuaks taotlejalt täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi läbimist 
vastuvõtvas liikmesriigis, et saaks hakata 
tegutsema täielikult reguleeritud kutsealal 
vastuvõtvas liikmesriigis;
b) kutsetegevust saab objektiivselt 
eraldada muust vastuvõtvas liikmesriigis 
reguleeritud kutsealaga hõlmatud 
tegevusest.
Punkti b kohaldamisel käsitatakse 
tegevust eraldatavana, kui kõnealusel 
kutsealal tegutsemine on 
päritoluliikmesriigis iseseisev tegevus.

Or. en

Muudatusettepanek 329
Constance Le Grip

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

1. Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
lubab oma territooriumil hakata osaliselt 
kutsealal tegutsema, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

1. Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
lubab igal üksikjuhul eraldi oma 
territooriumil hakata osaliselt kutsealal 
tegutsema, kui on täidetud järgmised 
tingimused:

Or. en

Selgitus

Osalise juurdepääsu peaks pädev asutus andma ainult igal üksikjuhul eraldi. See tähendab, et 
iga taotlust tuleks käsitleda eraldi.

Muudatusettepanek 330
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/ΕÜ
Artikkel 4 f – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
lubab oma territooriumil hakata osaliselt 
kutsealal tegutsema, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

1. Et vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
saaks võimaldada osalise juurdepääsu 
kutsetegevusele oma territooriumil, 
peavad täidetud olema järgmised 
tingimused:

Or. el

Selgitus

Liikmesriigid on kohustatud analüüsima, milliste kutsealade korral saab lubada osalist 
juurdepääsu, eeskätt tervishoiu- ja ohutuskaalutlustel, kuid mitte ainult.

Muudatusettepanek 331
Robert Rochefort

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

1. Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
lubab oma territooriumil hakata osaliselt 
kutsealal tegutsema, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

1. Huvitatud sidusrühmadega 
konsulteerimise järel lubab vastuvõtva
liikmesriigi pädev asutus oma 
territooriumil hakata osaliselt kutsealal 
tegutsema, kui on täidetud järgmised 
tingimused:

Or. fr

Muudatusettepanek 332
Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 333
Olga Sehnalová

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

(a a) kutsetöötaja on täielikult 
kvalifitseeritud tegutsema päritoluriigis 
kutsealal, millele vastuvõtvas liikmesriigis 
võidakse anda osaline juurdepääs;

Or. en

Selgitus

Veel üks tingimus, mille alusel vastuvõttev liikmesriik osalise juurdepääsu annab.

Muudatusettepanek 334
Barbara Weiler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kutsetöötaja on esitanud taotluse, et 
saada vastuvõtvas liikmesriigis 
reguleeritud kutsealale täielik juurdepääs;

Or. en

Muudatusettepanek 335
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 (uus)
COM(2011) 833
Artikkel 4f – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kutsetöötaja on täielikult 
kvalifitseeritud tegutsema päritoluriigis 
kutsealal, millele vastuvõtvas liikmesriigis 
võidakse anda osaline juurdepääs;
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Or. en

Muudatusettepanek 336
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kutsetöötajal on täiskvalifikatsioon 
antud kutsealal päritoluliikmesriigis 
tegutsemiseks, mille puhul võib lubada 
osalist tegutsemist vastuvõtvas 
liikmesriigis;

Or. fr

Muudatusettepanek 337
Robert Rochefort

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) osalise juurdepääsu avamine 
kutsealadele, mis seonduvad rahvatervise 
või ohutusega või tervishoiualase 
järelevalvega, kuid mille puhul ei ole 
vastuvõtvas liikmesriigis pakutava teenuse 
kvaliteet madalam kui tavaliselt selles 
liikmesriigis pakutavate teenuste kvaliteet.

Or. fr

Muudatusettepanek 338
Mikael Gustafsson
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kutsetegevust saab objektiivselt 
eraldada muust vastuvõtvas liikmesriigis 
reguleeritud kutsealaga hõlmatud 
tegevusest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 339
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kutsetegevust saab objektiivselt 
eraldada muust vastuvõtvas liikmesriigis 
reguleeritud kutsealaga hõlmatud 
tegevusest.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Sellise korra tulemus oleks, et päritoluliikmesriik saaks otsustada kutsealade eraldatavuse üle 
vastuvõtvas liikmesriigis, mis on vastuolus Euroopa Kohtu otsuse suunitlusega, kõnealuse 
otsuse eesmärk ei olnud täiesti uute kutseprofiilide loomine. See ei tugevdaks ka 
õiguskindlust, eelkõige tarbijate jaoks tekiks märkimisväärne õiguskindlusetus.

Muudatusettepanek 340
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti b kohaldamisel käsitatakse 
tegevust eraldatavana, kui kõnealusel 
kutsealal tegutsemine on 
päritoluliikmesriigis iseseisev tegevus.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Sellise korra tulemus oleks, et päritoluliikmesriik saaks otsustada kutsealade eraldatavuse üle 
vastuvõtvas liikmesriigis, mis on vastuolus Euroopa Kohtu otsuse suunitlusega, kõnealuse 
otsuse eesmärk ei olnud täiesti uute kutseprofiilide loomine. See ei tugevdaks ka 
õiguskindlust, eelkõige tarbijate jaoks tekiks märkimisväärne õiguskindlusetus.

Muudatusettepanek 341
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti b kohaldamisel käsitatakse 
tegevust eraldatavana, kui kõnealusel 
kutsealal tegutsemine on 
päritoluliikmesriigis iseseisev tegevus.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 342
Mikael Gustafsson

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

Punkti b kohaldamisel käsitatakse 
tegevust eraldatavana, kui kõnealusel 
kutsealal tegutsemine on 
päritoluliikmesriigis iseseisev tegevus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 343
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti b kohaldamisel käsitatakse tegevust 
eraldatavana, kui kõnealusel kutsealal 
tegutsemine on päritoluliikmesriigis 
iseseisev tegevus.

Punkti b kohaldamisel käsitavad 
vastuvõtva liikmesriigi ametiasutused
tegevust eraldatavana, kui kõnealusel 
kutsealal tegutsemine on 
päritoluliikmesriigis teiste hulgas iseseisev 
tegevus.

Or. en

Selgitus

Euroopa Kohtu kohtuasjas C-330/03 (Collegio), eeskätt punktis 37, on kohus võtnud 
vastuvõtva liikmesriigi ametiasutuste antava hinnangu osas vastu tasakaalukama ja vähem 
kategoorilise seisukoha.

Muudatusettepanek 344
Constance Le Grip

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

Punkti b kohaldamisel käsitatakse tegevust 
eraldatavana, kui kõnealusel kutsealal 
tegutsemine on päritoluliikmesriigis 
iseseisev tegevus.

Punkti b kohaldamisel käsitatakse tegevust 
eraldatavana, kui kõnealusel kutsealal 
tegutsemine on tegeliku taotleja 
päritoluliikmesriigis iseseisev tegevus.

Or. en

Selgitus

Osalist juurdepääsu kutsealale on võimalik kutsetöötajale anda üksnes siis, kui kutseala on 
taotleja päritoluliikmesriigis olemas (mitte virtuaalsed tegevused). See muudatusettepanek ei 
muuda teksti tähendust, vaid peaks tingimust täpsustama.

Muudatusettepanek 345
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti b kohaldamisel käsitatakse 
tegevust eraldatavana, kui kõnealusel 
kutsealal tegutsemine on
päritoluliikmesriigis iseseisev tegevus.

Hinnates üldiselt, kas tegevust saab 
eraldada, peaks vastuvõttev liikmesriik 
muu hulgas võtma arvesse seda, kas
päritoluliikmesriigis saab kutsealal
tegutseda kui iseseisval tegevusalal.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Mikael Gustafsson

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

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 347
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Osalisest juurdepääsust võib keelduda, 
kui see on põhjendatud ülekaaluka avaliku 
huviga seotud põhjusega, kui see aitab 
tagada eesmärgi saavutamise ega lähe 
kaugemale sellest, mis on rangelt vajalik 
selle eesmärgi saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 348
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kui see on põhjendatud ülekaalukat 
avalikku huvi pakkuva põhjusega, nt 
rahvatervis või korrakohane 
õigusemõistmine, kui see aitab tagada 
eesmärgi saavutamise ega lähe kaugemale 
sellest, mis on rangelt vajalik selle 
eesmärgi saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Euroopa Kohtu otsuste kohaselt võib „korrakohane õigusemõistmine” olla „ülekaalukat 
avalikku huvi pakkuv põhjus”. Kuna notarid ja juristid aitavad suuresti kaasa korrakohasele 
õigusemõistmisele, peaks liikmesriikidel olema võimalik nimetatud kutsealade puhul osalisest 
juurdepääsust keelduda.

Muudatusettepanek 349
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Osalisest juurdepääsust võib keelduda, 
kui see on põhjendatud ülekaalukat 
avalikku huvi pakkuva põhjusega, kui see 
aitab tagada eesmärgi saavutamise ega lähe 
kaugemale sellest, mis on vajalik selle 
eesmärgi saavutamiseks. Osaline 
juurdepääs ei kehti artiklites 24, 25, 34, 
35 ja 44 sätestatud tervishoiutöötajate 
suhtes, kaasa arvatud artikli 10 punkti b 
kohased juhtumid.

Or. de

Muudatusettepanek 350
Ildikó Gáll-Pelcz
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4f – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad keelduda osalise 
juurdepääsu põhimõtte kohaldamisest 
teatavate kutsealade puhul, kui see on 
põhjendatud ülekaalukat avaliku huvi
pakkuva põhjusega, nt tervisekaitse ja 
avalik julgeolek, kui see aitab tagada 
eesmärgi saavutamise ega lähe kaugemale 
sellest, mis on vajalik selle eesmärgi 
saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 351
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad lubada teatud 
kutsealadele osalist juurdepääsu, välja 
arvatud juhul, kui keeldumine on 
põhjendatud ülekaalukat avalikku huvi 
pakkuva põhjusega, kui see aitab tagada 
eesmärgi saavutamise ega lähe kaugemale 
sellest, mis on vajalik selle eesmärgi 
saavutamiseks.

Or. de

Selgitus

Õiguskindlus vastuvõtvas liikmesriigis on kõige tähtsam. Samal ajal ergutatakse liikmesriike 
ja kutseühinguid kõikjal ELis valitseva ja järgnevatel aastatel ilmselt jätkuvalt süveneva 
spetsialistide puuduse tõttu välja töötama kavasid, kuidas osalist juurdepääsu paremini ja 
lihtsamalt võimaldada.
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Muudatusettepanek 352
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Osalisest juurdepääsust võib keelduda, 
kui see on põhjendatud ülekaalukat 
avalikku huvi pakkuva põhjusega, nt 
rahvatervis, kui see aitab tagada eesmärgi 
saavutamise ega lähe kaugemale sellest, 
mis on rangelt vajalik selle eesmärgi 
saavutamiseks. Osalist juurdepääsu ei 
anta elukutsetele, mis osutavad 
tervishoiuteenuseid või on muul viisil 
seotud rahvatervisega.

Or. en

Selgitus

Patsientide ohutuse tagamiseks ei tohiks osalist juurdepääsu anda tervishoiutöötajatele.

Muudatusettepanek 353
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Osalisest juurdepääsust võib keelduda, 
kui see on põhjendatud ülekaalukat 
avalikku huvi pakkuva põhjusega, nt 
rahvatervis, ohutus või, kui asjakohane, 
vajadus tunda liikmesriigi kultuuri- ja 
keskkonnapärandit.
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Or. it

Selgitus

Osaline juurdepääs on kokkusobimatu kutsealadega, mille puhul on kutsealal nõuetekohaselt 
töötamiseks ja tarbijate vajaduste rahuldamiseks vaja piisavaid teadmisi liikmesriigi kultuuri-
ja keskkonnapärandist.

Muudatusettepanek 354
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
2011/0435(COD)
Artikkel 4f – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Osalist juurdepääsu ei anta 
elukutsetele, mis osutavad 
tervishoiuteenuseid või on muul viisil 
seotud rahvatervisega.

Or. en

Muudatusettepanek 355
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 356
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
COM(2011) 833
Artikkel 4f – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 357
Robert Rochefort

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 358
Constance Le Grip

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Osalisest juurdepääsust võib keelduda, 
kui see on põhjendatud ülekaalukat 
avalikku huvi pakkuva põhjusega, mis on 
määratletud artikli 3 lõike 1 punktis n 
(uus), kui see aitab tagada eesmärgi 
saavutamise ega lähe kaugemale sellest, 
mis on vajalik selle eesmärgi 
saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Mõiste „ülekaalukat avalikku huvi pakkuv põhjus” on hästituntud põhimõte, mis hõlmab 
rahvatervist ja ka mitmeid muid valdkondi. Põhjendusse on lisatud üksikasjalik selgitus selle 
kohta, mida ülekaalukat avalikku huvi pakkuv põhjus hõlmab. Seega annab säte 
liikmesriikidele õigusliku aluse keelduda osalisest juurdepääsust mõnele kutsealale 
rahvatervisest lähtuvatel põhjusest, nagu on nõutud Euroopa Parlamendi 2011. aasta 
novembri resolutsioonis.

Muudatusettepanek 359
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osalisest juurdepääsust võib keelduda,
kui see on põhjendatud ülekaalukat 
avalikku huvi pakkuva põhjusega, nt 
rahvatervis, kui see aitab tagada eesmärgi 

2. Osalist juurdepääsu ei saa anda V lisas 
loetletud automaatse tunnustamisega 
hõlmatud tervishoiutöötajatele. Lisaks 
võib osalisest juurdepääsust keelduda, kui
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saavutamise ega lähe kaugemale sellest, 
mis on vajalik selle eesmärgi 
saavutamiseks.

see on põhjendatud ülekaaluka avaliku 
huviga seotud põhjusega. Sellised 
meetmed peaksid olema põhjendatud ja 
proportsionaalsed.

Or. en

Muudatusettepanek 360
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Patsientide ohutusega seotud põhjustel ei kohaldata osalist juurdepääsu tervishoiutöötajate 
puhul. Tervishoiutöötajate puhul, kellele kohaldatakse automaatset tunnustamist, kehtivad 
niikuinii haridusalased miinimumnõuded, mis määratakse kindlaks käesolevas direktiivis.
Osaline juurdepääs kõnealustele kutsealadele on seega automaatse tunnustamise mõttega 
vastuolus.

Muudatusettepanek 361
Phil Prendergast

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

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

2. Osalist juurdepääsu ei anta 
elukutsetele, mis osutavad 
tervishoiuteenuseid või on muul viisil 
seotud rahvatervisega.

Or. en

Muudatusettepanek 362
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad keelduda osalise 
juurdepääsu põhimõtte kohaldamisest 
teatavate kutsealade puhul, kui nad 
suudavad sellist keeldumist põhjendada
ülekaalukat avalikku huvi pakkuva 
põhjusega, kui see aitab tagada eesmärgi 
saavutamise ega lähe kaugemale sellest, 
mis on vajalik selle eesmärgi 
saavutamiseks. Siiski ei tohiks selline 
meede võtta pädevalt asutuselt võimalust 
lubada osalist juurdepääsu kutsealadele 
juhtumipõhiselt teatavates konkreetsetes 
olukordades.

Or. fr

Muudatusettepanek 363
Pablo Arias Echeverría

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Osalisest juurdepääsust võib keelduda, 
kui see on põhjendatud ülekaalukat 
avalikku huvi pakkuva põhjusega, nt 
rahvatervis, kui see aitab tagada eesmärgi 
saavutamise ega lähe kaugemale sellest, 
mis on vajalik selle eesmärgi 
saavutamiseks. Pädev astutus peab 
keeldumist nõuetekohaselt põhjendama, 
olles eelnevalt konsulteerinud 
kutsekvalifikatsiooni osaliselt 
tunnustamise taotleja päritoluriigiga.

Or. es

Muudatusettepanek 364
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4f – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjonile tuleb käesoleva artikli 
lõike 2 alusel tehtud igast 
keeldumisotsusest eelnevalt teatada.

Or. en

Selgitus

On oluline tagada, et komisjon teab osalisest juurdepääsust keeldumise otsuseid ning nende 
põhjusi, et tal oleks võimalik tagada selle sätte täielik rakendamine.

Muudatusettepanek 365
Constance Le Grip, Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4f – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Osalist juurdepääsu ei saa mingil 
juhul anda III jaotise III ja IIIa peatüki 
alusel automaatse tunnustamisega 
hõlmatud kutsealadele.

Or. en

Selgitus

Professions which benefit from automatic recognition on the basis of coordination of 
minimum training conditions (doctors, nurses, midwives, pharmacists, dental practitioners, 
veterinary surgeons, etc.) or common training principles should not be open to partial access.
Indeed, one of the reasoning behind partial access is to answer to the lack of transparency on 
the scope of and the justifications for about 800 categories of regulated profession in the 
Union. However, a profession which benefit at the EU level of an automatic recognition is by 
definition not a profession which could be regarded as overregulated.

Muudatusettepanek 366
Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastuvõtvas liikmesriigis tegevuse 
alustamisega seotud taotlused vaadatakse 
vastuvõtvas liikmesriigis tegevuse 
alustamise korral läbi kooskõlas III 
jaotise I ja IV peatükiga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 367
Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4f – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastuvõtvas liikmesriigis teenuste 
ajutise osutamise taotlused seoses 
kutsetegevusega, mis mõjutab rahva 
tervist ja ohutust, vaadatakse läbi 
kooskõlas II jaotisega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 368
Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastuvõtvas liikmesriigis teenuste 
ajutise osutamise taotlused seoses 
kutsetegevusega, mis mõjutab rahva 
tervist ja ohutust, vaadatakse läbi 
kooskõlas II jaotisega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 369
Franz Obermayr

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastuvõtvas liikmesriigis teenuste 
ajutise osutamise taotlused seoses 
kutsetegevusega, mis mõjutab rahva tervist 
ja ohutust, vaadatakse läbi kooskõlas II 
jaotisega.

4. Vastuvõtvas liikmesriigis teenuste 
ajutise osutamise taotlused seoses 
kutsetegevusega, mis mõjutab rahva tervist 
ja ohutust või on seotud korrakohase 
õigusemõistmisega, vaadatakse läbi 
kooskõlas II jaotisega.

Or. en

Muudatusettepanek 370
Constance Le Grip

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva artikli lõigete 3 ja 4 
kohaldamisel ei saa taotleja osalist 
juurdepääsu kunagi otse taotleda ning 
osaline juurdepääs peaks alati lähtuma 
kvalifikatsioonide täielikust 
tunnustamisest keeldumisest.

Or. en

Selgitus

Osalise juurdepääsu peaks pädev asutus andma üksnes viimase abinõuna. See tähendab, et 
osalise juurdepääsu otsene taotlemine kutsealale ei peaks olema võimalik.

Muudatusettepanek 371
Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandina artikli 7 lõike 4 kuuendast 
lõigust ja artikli 52 lõikest 1 võib 
päritoluliikmesriigi kutsenimetuse all 
kutsealal tegutseda niipea, kui osaline 
juurdepääs on antud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 372
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Praktika on osalisest juurdepääsust 
eristatud ning seepärast ei kohaldata 
käesolevat artiklit praktikale.

Or. en

Muudatusettepanek 373
Barbara Weiler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenuse osutaja asub teise liikmesriiki ja 
kui ta tegutses ühes või enamas 
liikmesriigis sellel kutsealal vähemalt kaks 
aastat teenuse osutamisele eelnenud 
viimase kümne aasta jooksul, kui see 

b) teenuse osutaja asub teise liikmesriiki ja 
kui ta tegutses ühes või enamas teises 
liikmesriigis kui see liikmesriik, kus 
teenust osutada soovitakse, sellel kutsealal 
vähemalt kaks aastat teenuse osutamisele 
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kutseala ei ole asutamise liikmesriigis 
reguleeritud.

eelnenud viimase kümne aasta jooksul, kui 
see kutseala ei ole asutamise liikmesriigis 
reguleeritud.

Or. de

Muudatusettepanek 374
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenuse osutaja asub teise liikmesriiki ja 
kui ta tegutses ühes või enamas 
liikmesriigis sellel kutsealal vähemalt kaks 
aastat teenuse osutamisele eelnenud 
viimase kümne aasta jooksul, kui see 
kutseala ei ole asutamise liikmesriigis 
reguleeritud.

b) teenuse osutaja asub teise liikmesriiki ja 
kui ta tegutses ühes või enamas teises 
liikmesriigis kui see liikmesriik, kus 
teenust osutada soovitakse, sellel kutsealal 
vähemalt kaks aastat teenuse osutamisele 
eelnenud viimase kümne aasta jooksul, kui 
see kutseala ei ole asutamise liikmesriigis 
reguleeritud.

Or. de

Muudatusettepanek 375
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenuse osutaja asub teise liikmesriiki ja 
kui ta tegutses ühes või enamas 
liikmesriigis sellel kutsealal vähemalt kaks 
aastat teenuse osutamisele eelnenud 
viimase kümne aasta jooksul, kui see 
kutseala ei ole asutamise liikmesriigis 
reguleeritud.

b) teenuse osutaja asub teise liikmesriiki ja 
kui ta tegutses ühes või enamas 
liikmesriigis sellel kutsealal kui 
põhitegevusalal või regulaarsel 
hooajalisel tegevusalal vähemalt kaks 
aastat teenuse osutamisele eelnenud 
viimase kümne aasta jooksul, kui see 
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kutseala ei ole asutamise liikmesriigis 
reguleeritud.

Or. fr

Muudatusettepanek 376
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – punkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kutseala või kutsealal tegutsemiseks 
vajalik haridus või koolitus on 
reguleeritud; 

a) kutseala või kutsealal tegutsemiseks 
vajalik haridus või koolitus on reguleeritud 
vastuvõtvas liikmesriigis;

Or. sv

Selgitus

Selgitab, millele osutatakse.

Muudatusettepanek 377
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – punkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenuse osutaja saadab teenuse saajat, 
tingimusel et teenuse saaja peamine 
elukoht on teenuse osutaja asutamise 
liikmesriik ning kutseala ei ole esitatud 
artikli 7 lõikes 4 osutatud loetelus.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 378
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenuse osutaja saadab teenuse saajat, 
tingimusel et teenuse saaja peamine 
elukoht on teenuse osutaja asutamise 
liikmesriik ning kutseala ei ole esitatud 
artikli 7 lõikes 4 osutatud loetelus.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 379
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenuse osutaja saadab teenuse saajat, 
tingimusel et teenuse saaja peamine 
elukoht on teenuse osutaja asutamise 
liikmesriik ning kutseala ei ole esitatud 
artikli 7 lõikes 4 osutatud loetelus.

b) teenuse osutaja saadab teenuse saajat, 
tingimusel et teenuse saaja peamine 
elukoht on teenuse osutaja asutamise 
liikmesriik, teenus ei ole otseselt ega 
kaudselt määratud teenuse osutamise 
riigis asuvatele saajatele ning kutseala ei 
ole esitatud artikli 7 lõikes 4 osutatud 
loetelus.

Or. de

Muudatusettepanek 380
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
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Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenuse osutaja saadab teenuse saajat, 
tingimusel et teenuse saaja peamine 
elukoht on teenuse osutaja asutamise 
liikmesriik ning kutseala ei ole esitatud 
artikli 7 lõikes 4 osutatud loetelus.

b) teenuse osutaja saadab teenuse saajat, 
tingimusel et teenuse osutaja osutab oma 
teenust vastuvõtva liikmesriigi 
territooriumil eranditult kõnealusele 
teenuse saajale ning kutseala ei ole 
esitatud artikli 7 lõikes 4 osutatud loetelus.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ette nähtud erand ei tohiks piirduda sellega, et teenuse osutaja ja 
teenuse saaja peamine elukoht on üks ja sama asutamise liikmesriik. Eelkõige piiriäärsetel 
aladel võivad eri rahvusest turismirühmad seguneda või palkab reisikorraldaja praktilistel 
põhjustel reisisaatja, kelle elukoht ei ole samas liikmesriigis nagu turismirühma liikmetel.

Muudatusettepanek 381
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenuse osutaja saadab teenuse saajat, 
tingimusel et teenuse saaja peamine 
elukoht on teenuse osutaja asutamise 
liikmesriik ning kutseala ei ole esitatud 
artikli 7 lõikes 4 osutatud loetelus.

b) tingimusel et teenus ei ole otseselt ega 
kaudselt määratud teenuse osutamise 
riigis asuvatele saajatele ning kutseala ei 
ole esitatud artikli 7 lõikes 4 osutatud 
loetelus.

Or. de

Muudatusettepanek 382
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
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Direktiiv 2005/36/EÜ 
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenuse osutaja saadab teenuse saajat, 
tingimusel et teenuse saaja peamine 
elukoht on teenuse osutaja asutamise 
liikmesriik ning kutseala ei ole esitatud 
artikli 7 lõikes 4 osutatud loetelus.

b) teenuse osutaja saadab teenuse saajat, 
tingimusel et teenuse saaja peamine 
elukoht on teenuse osutaja asutamise 
liikmesriik ning kutseala ei ole esitatud 
artikli 7 lõikes 4 osutatud loetelus, lisaks 
sellele, et see ei ole seotud turismi 
giiditeenustega.

Or. it

Selgitus

Praegune sõnastus ei ole kohaldatav turismigiidi kutseala suhtes, sest ei ole mingil moel 
võimalik kontrollida, et kohal viibiksid ainult teenuse osutaja päritoluriigis elavad isikud.

Muudatusettepanek 383
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikidel on siiski võimalus 
säilitada tingimus, millega nõutakse 
teatavatel kutsealadel tegutsemiseks, mis 
seonduvad rahvatervise või ohutusega, et 
nende puhul suudetakse põhjendada 
ülekaalukat üldist huvi. Liikmesriigid 
edastavad komisjonile asjaomaste 
kutsealade nimekirja hiljemalt (sisestada 
direktiivi jõustumise kuupäev) ja sellest 
alates iga kahe aasta järel. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 384
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt 2 – alapunkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lõike 2 teine lõik asendatakse 
järgmisega:
Teenuse osutamise ajutist ja episoodilist 
olemust, eriti selle kestust, sagedust, 
regulaarsust ja pidevust hinnatakse igal 
juhtumil eraldi. Teenuse osutaja ei tohi 
vastuvõtvas liikmesriigis täita igal aastal 
ajutise ja juhutööna enam kui neljandiku 
osas selle vastuvõtva liikmesriigi 
kutsetöötajate keskmisest aasta 
töömahust.

Or. it

Selgitus

Vaja on nimetada selle vastuvõtva riigi kutsetöötajate aasta keskmise töömahu suhtes välja 
arvutatud protsendimäär, kus ajutisi ja juhuteenuseid osutatakse.

Muudatusettepanek 385
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 5 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lisatakse järgmine lõige 4: välja jäetud

4. Notarite puhul jäetakse ametlike 
dokumentide koostamine ja muud 
vastuvõtva liikmesriigi pitserit nõudvad 
tõestamistoimingud teenuste osutamisest 



AM\916300ET.doc 73/84 PE489.001v01-00

ET

välja.

Or. en

Muudatusettepanek 386
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Notarite puhul jäetakse ametlike 
dokumentide koostamine ja muud 
vastuvõtva liikmesriigi pitserit nõudvad 
tõestamistoimingud teenuste osutamisest 
välja.

4. Notarite puhul jäetakse ametlike 
dokumentide koostamine ja muud 
tõestamistoimingud või muud õiguslikud 
toimingud teenuste osutamisest välja.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigi pitseri kasutamine piirdub asjaomase riigi territooriumiga ning seda ei saa 
laiendada teenuste osutamise vabaduse alusel. Võttes arvesse asjaolu, et tõendamisvahendite 
kehtestamise ja nende vastastikuse tunnustamise küsimust tuleb reguleerida Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 81 alusel, on notaritele ette nähtud piirangud hõlmatud Euroopa 
Kohtu otsustega. „Muud tõendamistoimingud” hõlmavad legaliseerimistoiminguid ja 
õiguslikke toiminguid, mida teostab liikmesriigi õigusasutus.

Muudatusettepanek 387
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lisatakse järgmine lõige 4: välja jäetud
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„4. Notarite puhul jäetakse ametlike 
dokumentide koostamine ja muud 
vastuvõtva liikmesriigi pitserit nõudvad 
tõestamistoimingud teenuste osutamisest 
välja.”.

Or. fr

Muudatusettepanek 388
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Teenuste esmasel osutamisel 
reguleeritud kutsealadel, millel on 
ülekaalukad avaliku huviga seotud 
põhjused ja mis ei kuulu III jaotise III 
peatüki alusel automaatsele 
tunnustamisele, võib vastuvõtva 
liikmesriigi pädev asutus kontrollida 
teenuse osutaja kutsekvalifikatsiooni enne 
teenuste esmast osutamist. Selline eelnev 
kontroll on võimalik üksnes juhul, kui 
kontrolli eesmärk on vältida teenuse 
osutaja kutsekvalifikatsiooni puudumisest 
põhjustatud tõsist kahju teenuse saaja, 
teenuse osutaja või üldiselt üldsuse 
tervisele ning turvalisusele ja kui see 
kontroll ei ületa selle tegemiseks 
vajalikku.

Or. en

Muudatusettepanek 389
Christel Schaldemose
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a – alapunkt i
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) turvateenuste ja tervishoiusektori 
kutsealade puhul tõend tegutsemise ajutise 
või lõpliku peatamise puudumise või 
kriminaalkorras karistatuse puudumise 
kohta, kui liikmesriik nõuab seda ka oma 
kodanikelt;

e) turvateenuste, tervishoiusektori või 
igapäevast laste ja noortega töötamist 
hõlmavate kutsealade puhul tõend 
tegutsemise ajutise või lõpliku peatamise 
puudumise või kriminaalkorras karistatuse 
puudumise kohta, kui liikmesriik nõuab 
seda ka oma kodanikelt;

Or. en

Muudatusettepanek 390
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a – alapunkt ii
COM(2011) 833
Artikkel 4f – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) vastuvõtva liikmesriigi keeloskust 
tõendav dokument artikli 21 lõikes 1 
osutatud kvalifikatsiooni tõendava 
dokumendi puhul ning artiklites 23, 26, 27, 
30, 33, 33a, 37, 39 ja 43 osutatud 
omandatud õigusi tõendavate tunnistuste 
puhul.

f) patsiendi ohutusega seotud kutsealade 
korral vastuvõtva liikmesriigi ametliku 
keele või ühe ametliku keele oskust
tõendav dokument artikli 21 lõikes 1 
osutatud kvalifikatsiooni tõendava 
dokumendi puhul ning artiklites 23, 26, 27, 
30, 33, 33a, 37, 39 ja 43 osutatud 
omandatud õigusi tõendavate tunnistuste 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 391
Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) vastuvõtva liikmesriigi keeloskust 
tõendav dokument artikli 21 lõikes 1 
osutatud kvalifikatsiooni tõendava 
dokumendi puhul ning artiklites 23, 26, 27, 
30, 33, 33a, 37, 39 ja 43 osutatud 
omandatud õigusi tõendavate tunnistuste 
puhul.

f) artikli 21 lõikes 1 osutatud 
kvalifikatsiooni tõendava dokumendi puhul 
ning artiklites 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 37, 
39 ja 43 osutatud omandatud õigusi 
tõendavate tunnistuste puhul selle keele 
oskust tõendav dokument, mida töötaja 
kutsetegevuses kasutab ning mis peaks 
olema üks vastuvõtva liikmesriigi
ametlikest keeltest.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuste esmasel osutamisel rahva tervist 
ja ohutust mõjutavatel reguleeritud 
kutsealadel, mis ei kuulu III jaotise II või 
III peatüki alusel automaatsele 
tunnustamisele, võib vastuvõtva 
liikmesriigi pädev asutus kontrollida 
teenuse osutaja kutsekvalifikatsiooni enne 
teenuste esmast osutamist. Selline eelnev 
kontroll on võimalik üksnes juhul, kui 
kontrolli eesmärk on vältida teenuse 
osutaja kutsekvalifikatsiooni puudumisest 
põhjustatud tõsist kahju teenuse saaja 
tervisele ning turvalisusele ja kui see 
kontroll ei ületa selle teostamiseks 
vajalikku.

Teenuste esmasel osutamisel reguleeritud 
kutsealadel, millel on ülekaalukad avaliku 
huviga seotud põhjused ja mis ei kuulu III 
jaotise III peatüki alusel automaatsele 
tunnustamisele, võib vastuvõtva 
liikmesriigi pädev asutus kontrollida 
teenuse osutaja kutsekvalifikatsiooni enne 
teenuste esmast osutamist. Selline eelnev 
kontroll on võimalik üksnes juhul, kui 
kontrolli eesmärk on vältida teenuse 
osutaja kutsekvalifikatsiooni puudumisest 
põhjustatud tõsist kahju teenuse saaja,
teenuse osutaja või üldiselt avalikkuse 
tervisele ning turvalisusele ja kui see 
kontroll ei ületa selle teostamiseks 
vajalikku.
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Or. en

Muudatusettepanek 393
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuste esmasel osutamisel rahva tervist 
ja ohutust mõjutavatel reguleeritud 
kutsealadel, mis ei kuulu III jaotise II või 
III peatüki alusel automaatsele 
tunnustamisele, võib vastuvõtva 
liikmesriigi pädev asutus kontrollida 
teenuse osutaja kutsekvalifikatsiooni enne 
teenuste esmast osutamist. Selline eelnev 
kontroll on võimalik üksnes juhul, kui 
kontrolli eesmärk on vältida teenuse 
osutaja kutsekvalifikatsiooni puudumisest 
põhjustatud tõsist kahju teenuse saaja
tervisele ning turvalisusele ja kui see 
kontroll ei ületa selle teostamiseks 
vajalikku.

Teenuste esmasel osutamisel rahva tervist 
ja ohutust mõjutavatel reguleeritud 
kutsealadel, mis ei kuulu III jaotise II või 
III peatüki alusel automaatsele 
tunnustamisele, võib vastuvõtva 
liikmesriigi pädev asutus kontrollida 
teenuse osutaja kutsekvalifikatsiooni enne 
teenuste esmast osutamist. Selline eelnev 
kontroll on võimalik üksnes juhul, kui 
kontrolli eesmärk on vältida teenuse 
osutaja kutsekvalifikatsiooni puudumisest 
põhjustatud tõsist kahju kellegi tervisele 
ning turvalisusele ja kui see kontroll ei 
ületa selle teostamiseks vajalikku.

Or. sv

Selgitus

Ühtib paremini komisjoni seletuskirjaga.

Muudatusettepanek 394
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuste esmasel osutamisel rahva tervist Teenuste esmasel osutamisel reguleeritud 
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ja ohutust mõjutavatel reguleeritud 
kutsealadel, mis ei kuulu III jaotise II või
III peatüki alusel automaatsele 
tunnustamisele, võib vastuvõtva 
liikmesriigi pädev asutus kontrollida 
teenuse osutaja kutsekvalifikatsiooni enne 
teenuste esmast osutamist. Selline eelnev 
kontroll on võimalik üksnes juhul, kui 
kontrolli eesmärk on vältida teenuse 
osutaja kutsekvalifikatsiooni puudumisest 
põhjustatud tõsist kahju teenuse saaja 
tervisele ning turvalisusele ja kui see 
kontroll ei ületa selle teostamiseks 
vajalikku.

kutsealadel, millel on ülekaalukad avaliku 
huviga seotud põhjused ja mis ei kuulu III 
jaotise III peatüki alusel automaatsele 
tunnustamisele, võib vastuvõtva 
liikmesriigi pädev asutus kontrollida 
teenuse osutaja kutsekvalifikatsiooni enne 
teenuste esmast osutamist. Selline eelnev 
kontroll on võimalik üksnes juhul, kui 
kontrolli eesmärk on vältida teenuse 
osutaja kutsekvalifikatsiooni puudumisest 
põhjustatud tõsist kahju teenuse saaja,
teenuse osutaja või üldiselt avalikkuse 
tervisele ning turvalisusele ja kui see 
kontroll ei ületa selle teostamiseks 
vajalikku.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuste esmasel osutamisel rahva tervist 
ja ohutust mõjutavatel reguleeritud 
kutsealadel, mis ei kuulu III jaotise II või 
III peatüki alusel automaatsele 
tunnustamisele, võib vastuvõtva 
liikmesriigi pädev asutus kontrollida 
teenuse osutaja kutsekvalifikatsiooni enne 
teenuste esmast osutamist. Selline eelnev 
kontroll on võimalik üksnes juhul, kui 
kontrolli eesmärk on vältida teenuse 
osutaja kutsekvalifikatsiooni puudumisest 
põhjustatud tõsist kahju teenuse saaja 
tervisele ning turvalisusele ja kui see 
kontroll ei ületa selle teostamiseks 
vajalikku.

Teenuste esmasel osutamisel rahva tervist 
ja ohutust mõjutavatel reguleeritud 
kutsealadel, mis ei kuulu III jaotise II või 
III peatüki alusel automaatsele 
tunnustamisele, kontrollib vastuvõtva 
liikmesriigi pädev asutus teenuse osutaja 
kutsekvalifikatsiooni enne teenuste esmast 
osutamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 396
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile selliste 
kutsealade loetelu, mille puhul on 
siseriiklike õigus- ja haldusnormide 
kohaselt vaja kutsekvalifikatsioone 
eelnevalt kontrollida, et vältida tõsist 
kahju teenuse saaja tervisele ning 
turvalisusele. Liikmesriigid põhjendavad 
komisjonile iga kutseala lisamist loetellu.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 397
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile selliste 
kutsealade loetelu, mille puhul on 
siseriiklike õigus- ja haldusnormide 
kohaselt vaja kutsekvalifikatsioone 
eelnevalt kontrollida, et vältida tõsist kahju 
teenuse saaja tervisele ning turvalisusele.
Liikmesriigid põhjendavad komisjonile iga 
kutseala lisamist loetellu.

Liikmesriigid teatavad komisjonile selliste 
kutsealade loetelu, mille puhul on 
siseriiklike õigus- ja haldusnormide 
kohaselt vaja kutsekvalifikatsioone 
eelnevalt kontrollida, et vältida tõsist kahju 
avalikule huvile. Liikmesriigid 
põhjendavad komisjonile iga kutseala 
lisamist loetellu.

Or. en
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Muudatusettepanek 398
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile selliste 
kutsealade loetelu, mille puhul on 
siseriiklike õigus- ja haldusnormide 
kohaselt vaja kutsekvalifikatsioone 
eelnevalt kontrollida, et vältida tõsist kahju 
teenuse saaja tervisele ning turvalisusele.
Liikmesriigid põhjendavad komisjonile iga 
kutseala lisamist loetellu.

Liikmesriigid teatavad komisjonile selliste 
kutsealade loetelu, mille puhul on 
siseriiklike õigus- ja haldusnormide 
kohaselt vaja kutsekvalifikatsioone 
eelnevalt kontrollida, et vältida tõsist kahju 
teenuse saaja, teenuse osutaja või üldise 
avalikkuse tervisele ning turvalisusele.
Liikmesriigid põhjendavad komisjonile iga 
kutseala lisamist loetellu.

Or. en

Muudatusettepanek 399
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c
COM(2011) 833
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenuse osutaja kutsekvalifikatsioon ja 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutav koolitus 
erinevad olulisel määral, nii et see erinevus 
võib olla ohtlik rahva tervisele või 
ohutusele, ning seda ei saa kompenseerida 
teenuse osutaja töökogemuse või elukestva 
õppe kaudu, annab vastuvõttev liikmesriik 
teenuse osutajale eelkõige sobivustesti 
kaudu võimaluse näidata, et ta on 
puuduolevad teadmised või pädevuse 
omandanud. Igal juhul peab olema 
võimalik pakkuda teenust ühe kuu jooksul 
kolmanda lõigu alusel vastuvõetud otsuse 
langetamisest.

Kui teenuse osutaja kutsekvalifikatsioon ja 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutav koolitus 
erinevad olulisel määral, nii et see erinevus 
võib olla ohtlik rahva tervisele või 
ohutusele, ning seda ei saa kompenseerida 
teenuse osutaja töökogemuse või elukestva 
õppe kaudu, annab vastuvõttev liikmesriik 
teenuse osutajale eelkõige sobivustesti või 
kohanemisaja kaudu võimaluse näidata, et 
ta on puuduolevad teadmised või pädevuse 
omandanud. Igal juhul peab olema 
võimalik pakkuda teenust ühe kuu jooksul 
kolmanda lõigu alusel vastuvõetud otsuse 
langetamisest.
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Selgitus

Tervishoiutöötajatel peaks olema võimalus valida nii kohanemisaja kui ka sobivustesti vahel.
See aitaks paremini tagada, et nad omandavad praktilise koolituse kaudu puuduolevad 
teadmised.

Muudatusettepanek 400
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenuse osutaja kutsekvalifikatsioon ja 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutav koolitus 
erinevad olulisel määral, nii et see erinevus 
võib olla ohtlik rahva tervisele või 
ohutusele, ning seda ei saa kompenseerida 
teenuse osutaja töökogemuse või elukestva 
õppe kaudu, annab vastuvõttev liikmesriik 
teenuse osutajale eelkõige sobivustesti 
kaudu võimaluse näidata, et ta on 
puuduolevad teadmised või pädevuse 
omandanud. Igal juhul peab olema 
võimalik pakkuda teenust ühe kuu jooksul 
kolmanda lõigu alusel vastuvõetud otsuse 
langetamisest.

Kui teenuse osutaja kutsekvalifikatsioon ja 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutav koolitus 
erinevad olulisel määral, nii et see erinevus 
võib olla ohtlik avalikule huvile, ning seda 
ei saa kompenseerida teenuse osutaja 
töökogemuse või elukestva õppe kaudu, 
annab vastuvõttev liikmesriik teenuse 
osutajale eelkõige sobivustesti kaudu 
võimaluse näidata, et ta on puuduolevad 
teadmised või pädevuse omandanud. Igal 
juhul peab olema võimalik pakkuda teenust 
ühe kuu jooksul kolmanda lõigu alusel 
vastuvõetud otsuse langetamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 401
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – punkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenuse osutaja kutsekvalifikatsioon ja 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutav koolitus 
erinevad olulisel määral, nii et see erinevus 
võib olla ohtlik rahva tervisele või 
ohutusele, ning seda ei saa kompenseerida 
teenuse osutaja töökogemuse või elukestva 
õppe kaudu, annab vastuvõttev liikmesriik 
teenuse osutajale eelkõige sobivustesti 
kaudu võimaluse näidata, et ta on 
puuduolevad teadmised või pädevuse 
omandanud. Igal juhul peab olema 
võimalik pakkuda teenust ühe kuu jooksul 
kolmanda lõigu alusel vastuvõetud otsuse 
langetamisest.

Kui teenuse osutaja kutsekvalifikatsioon ja 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutav koolitus 
erinevad olulisel määral, nii et see erinevus 
võib olla ohtlik rahva tervisele või 
ohutusele, ning seda ei saa kompenseerida 
teenuse osutaja töökogemuse kaudu, annab 
vastuvõttev liikmesriik teenuse osutajale 
eelkõige sobivustesti kaudu võimaluse 
näidata, et ta on puuduolevad teadmised 
või pädevuse omandanud. Igal juhul peab 
olema võimalik pakkuda teenust ühe kuu 
jooksul kolmanda lõigu alusel vastuvõetud 
otsuse langetamisest.

Or. de

Muudatusettepanek 402
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenuse osutaja kutsekvalifikatsioon ja 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutav koolitus 
erinevad olulisel määral, nii et see erinevus 
võib olla ohtlik rahva tervisele või 
ohutusele, ning seda ei saa kompenseerida 
teenuse osutaja töökogemuse või 
elukestva õppe kaudu, annab vastuvõttev 
liikmesriik teenuse osutajale eelkõige 
sobivustesti kaudu võimaluse näidata, et ta 
on puuduolevad teadmised või pädevuse 
omandanud. Igal juhul peab olema 
võimalik pakkuda teenust ühe kuu jooksul 
kolmanda lõigu alusel vastuvõetud otsuse 
langetamisest.

Kui teenuse osutaja kutsekvalifikatsioon ja 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutav koolitus 
erinevad olulisel määral, nii et see erinevus 
võib olla ohtlik rahva tervisele või 
ohutusele, või mis on vajaduse korral 
seotud liikmesriigi kultuuri- ja 
keskkonnapärandi tundmisega, annab 
vastuvõttev liikmesriik teenuse osutajale 
eelkõige sobivustesti kaudu võimaluse 
näidata, et ta on puuduolevad teadmised 
või pädevuse omandanud. Igal juhul peab 
olema võimalik pakkuda teenust ühe kuu 
jooksul kolmanda lõigu alusel vastuvõetud 
otsuse langetamisest.

Or. it
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Selgitus

Liikmesriigil ei pea olema võimalik nõuda kutsealal töötamiseks vajalike teadmiste ja oskuste 
tõendamist ainult siis, kui esineb erinevusi, mis võivad kahjustada tervist ja ohutust. Ka juhul, 
kui see on kutsealal töötamise jaoks oluline, peab olema võimalik nõuda liikmesriigi kultuuri-
ja keskkonnapärandi tundmise tõendamist.

Muudatusettepanek 403
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenuse osutaja kutsekvalifikatsioon ja 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutav koolitus 
erinevad olulisel määral, nii et see erinevus 
võib olla ohtlik rahva tervisele või 
ohutusele, ning seda ei saa kompenseerida 
teenuse osutaja töökogemuse või elukestva 
õppe kaudu, annab vastuvõttev liikmesriik 
teenuse osutajale eelkõige sobivustesti 
kaudu võimaluse näidata, et ta on 
puuduolevad teadmised või pädevuse 
omandanud. Igal juhul peab olema 
võimalik pakkuda teenust ühe kuu jooksul 
kolmanda lõigu alusel vastuvõetud otsuse 
langetamisest.

Kui teenuse osutaja kutsekvalifikatsioon ja 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutav koolitus 
erinevad olulisel määral, nii et see erinevus 
võib olla ohtlik rahva tervisele või 
ohutusele või tarbijate õigustele või 
vastuolus ülekaaluka üldise huviga, ning 
seda ei saa kompenseerida teenuse osutaja 
töökogemuse või elukestva õppe kaudu, 
annab vastuvõttev liikmesriik teenuse 
osutajale eelkõige sobivustesti kaudu 
võimaluse näidata, et ta on puuduolevad 
teadmised või pädevuse omandanud. Igal 
juhul peab olema võimalik pakkuda teenust 
ühe kuu jooksul kolmanda lõigu alusel 
vastuvõetud otsuse langetamisest.

Or. it

Muudatusettepanek 404
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – punkt c
Direktiiv 2005/36/ΕÜ
Artikkel 4a – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenuse osutaja kutsekvalifikatsioon ja 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutav koolitus 
erinevad olulisel määral, nii et see erinevus 
võib olla ohtlik rahva tervisele või 
ohutusele, ning seda ei saa kompenseerida 
teenuse osutaja töökogemuse või elukestva 
õppe kaudu, annab vastuvõttev liikmesriik 
teenuse osutajale eelkõige sobivustesti 
kaudu võimaluse näidata, et ta on 
puuduolevad teadmised või pädevuse 
omandanud. Igal juhul peab olema 
võimalik pakkuda teenust ühe kuu jooksul 
kolmanda lõigu alusel vastuvõetud otsuse 
langetamisest.

Kui teenuse osutaja kutsekvalifikatsioon ja 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutav koolitus 
erinevad olulisel määral, nii et see erinevus 
võib olla ohtlik rahva tervisele või 
ohutusele, ning seda ei saa kompenseerida 
teenuse osutaja töökogemuse või 
asjaomaste institutsioonide pakutava 
sertifitseeritud elukestva õppe kaudu, 
annab vastuvõttev liikmesriik teenuse 
osutajale eelkõige sobivustesti kaudu 
võimaluse näidata, et ta on puuduolevad 
teadmised või pädevuse omandanud. Igal 
juhul peab olema võimalik pakkuda teenust 
ühe kuu jooksul kolmanda lõigu alusel 
vastuvõetud otsuse langetamisest.

Or. el

Selgitus

Täpsustatakse, et kutsekaartide kehtestamine on vabatahtlik.

Muudatusettepanek 405
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de


