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Tarkistus 254
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

3. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hakemuksen 
vastaanottamisesta ja tiedotettava hakijalle 
mahdollisista puuttuvista asiakirjoista 
viipymättä hakemuksen vastaanottamisen 
jälkeen. Sen on luotava hakemuksen 
perusteella Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o […] 
perustettuun sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmään (IMI) tiedosto, 
joka sisältää kaikki hakemuksen tueksi 
lähetetyt asiakirjat. Saman hakijan jättäessä 
myöhempiä hakemuksia kotijäsenvaltion 
tai vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
pyytää toimittamaan uudelleen asiakirjoja, 
jotka sisältyvät jo IMI-tiedostoon ja ovat 
edelleen voimassa.

3. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hakemuksen 
vastaanottamisesta ja tiedotettava hakijalle 
mahdollisista puuttuvista asiakirjoista 
kolmen arkipäivän kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisen jälkeen. Sen on luotava 
hakemuksen perusteella Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o […] perustettuun sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmään (IMI) tiedosto, 
joka sisältää kaikki hakemuksen tueksi 
lähetetyt oikeaksi todistetut asiakirjat. 
Saman hakijan jättäessä myöhempiä 
hakemuksia kotijäsenvaltion tai 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset eivät saa pyytää toimittamaan 
uudelleen asiakirjoja, jotka sisältyvät jo 
IMI-tiedostoon ja ovat edelleen voimassa.

Or. fr

Tarkistus 255
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Komission teksti Tarkistus

3. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hakemuksen 
vastaanottamisesta ja tiedotettava hakijalle 

3. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hakemuksen 
vastaanottamisesta ja tiedotettava hakijalle 
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mahdollisista puuttuvista asiakirjoista 
viipymättä hakemuksen vastaanottamisen 
jälkeen. Sen on luotava hakemuksen 
perusteella Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o […](*) 
perustettuun sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmään (IMI) tiedosto, 
joka sisältää kaikki hakemuksen tueksi 
lähetetyt asiakirjat. Saman hakijan jättäessä 
myöhempiä hakemuksia kotijäsenvaltion 
tai vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
pyytää toimittamaan uudelleen asiakirjoja, 
jotka sisältyvät jo IMI-tiedostoon ja ovat 
edelleen voimassa.

mahdollisista puuttuvista asiakirjoista 
viipymättä hakemuksen vastaanottamisen 
jälkeen. Asiakirjat on laadittava 
kohtuullisessa ajassa ja kaikkien 
annettujen tehtävien mukaisesti. Sen on 
luotava hakemuksen perusteella Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o […](*) perustettuun sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmään (IMI) tiedosto, 
joka sisältää kaikki hakemuksen tueksi 
lähetetyt asiakirjat. Saman hakijan jättäessä 
myöhempiä hakemuksia kotijäsenvaltion 
tai vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
pyytää toimittamaan uudelleen asiakirjoja, 
jotka sisältyvät jo IMI-tiedostoon ja ovat 
edelleen voimassa.

Or. it

Tarkistus 256
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

Sen estämättä, mitä 4 b ja 4 c artiklassa 
määrätään, eurooppalainen ammattikortti 
on voimassa niin kauan kuin sen 
haltijalla on oikeus harjoittaa ammattia 
kotijäsenvaltiossa IMI-tiedostoon 
sisältyvien asiakirjojen ja tietojen 
perusteella. Eurooppalainen 
ammattikortti olisi uusittava säännöllisesti 
tai kyseessä olevaa ammattia koskevien 
vastaanottavan jäsenvaltion säännösten 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 257
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään eurooppalaiseen 
ammattikorttiin ja IMI-tiedostoon 
sisältyvien tietojen tekniset eritelmät ja 
tietojen eheyden, luottamuksellisuuden ja 
oikeellisuuden varmistamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet, eurooppalaisen ammattikortin 
saatavuuden haltijalleen mahdollistavat 
edellytykset ja menettelyt, kortin 
lataaminen tietovälineelle tai tiedoston 
päivitysten lähettäminen mukaan 
luettuina. Täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

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

Or. de

Perustelu

Jos tiedot ovat saatavissa monin erilaisin keinoin, voi syntyä tietosuojaongelmia.

Tarkistus 258
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio voi antaa ammattielimiä ja 
intressitahoja 57 c artiklassa (uusi) ja 
58 a artiklassa (uusi) säädetyllä tavalla 
kuultuaan ja niiden ehdotukset huomioon 
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sisältyvien tietojen tekniset eritelmät ja 
tietojen eheyden, luottamuksellisuuden ja 
oikeellisuuden varmistamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet, eurooppalaisen ammattikortin 
saatavuuden haltijalleen mahdollistavat 
edellytykset ja menettelyt, kortin 
lataaminen tietovälineelle tai tiedoston 
päivitysten lähettäminen mukaan luettuina. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa
menettelyä noudattaen.

otettuaan täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään eurooppalaiseen 
ammattikorttiin ja IMI-tiedostoon 
sisältyvien tietojen tekniset eritelmät ja 
tietojen eheyden, luottamuksellisuuden ja 
oikeellisuuden varmistamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet, eurooppalaisen ammattikortin 
saatavuuden haltijalleen mahdollistavat 
edellytykset ja menettelyt, kortin 
lataaminen tietovälineelle tai tiedoston 
päivitysten lähettäminen mukaan luettuina. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 58 
artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 259
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

Väliaikainen liikkuvuus
Komissiolla on valtuudet delegoiduilla 
säädöksillä intressitahoja 58 c artiklassa 
(uusi) säädetyllä tavalla kuultuaan 
hyväksyä luettelo ammateista, joiden 
harjoittajat siirtyvät säännöllisesti toisiin 
jäsenvaltioihin, jotta he voivat tarjota 
palveluita lyhyitä ajanjaksoja. Tähän 
luetteloon sisältyvien ammattien 
harjoittajien on uusittava 
ammattikorttinsa aina vuosittain.

Or. en

Tarkistus 260
Emma McClarkin
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
COM(2011)0833
4 c artikla 

Komission teksti Tarkistus

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

Eurooppalainen ammattikortti muiden kuin 
7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen
palvelujen väliaikaista tarjoamista varten ja 
terveydenhuoltoalan ammattilaiset, joihin 
sovelletaan automaattista tunnustamista 
direktiivin 2005/36/EY nojalla

Or. en

Perustelu

Vastuu eurooppalaisen ammattikortin vahvistamisesta olisi säilytettävä vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla tiettyjen terveydenhuoltoalan ammattien osalta.

Tarkistus 261
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
COM(2011)0833
4 c artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kahden viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
sitä tukevat asiakirjat ja myönnettävä
eurooppalainen ammattikortti kuukauden
kuluessa puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on toimitettava 
eurooppalainen ammattikortti välittömästi 
kyseessä olevan vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle sekä annettava asiasta 
ilmoitus hakijalle. Kyseiset vastaanottavat 
jäsenvaltiot muodostavat 7 artiklassa 
tarkoitetun ilmoituksen. Vastaanottava 
jäsenvaltio ei saa edellyttää muuta 
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nojalla seuraavien kahden vuoden aikana. ilmoitusta 7 artiklan nojalla seuraavien 
vuosien aikana.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava kohtuullisesti aikaa hakemusten käsittelemistä 
varten. Ilmoituksen voimassaoloajan enimmäispituus voi olla enintään kaksi vuotta 
kuluttajansuojan varmistamiseksi.

Tarkistus 262
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kahden viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavien kahden vuoden aikana.

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava eurooppalainen ammattikortti 
neljän viikon kuluessa puutteettoman 
hakemuksen vastaanottamisesta. Sen on 
ilmoitettava eurooppalaisen ammattikortin 
luomisesta hakijalle ja sille jäsenvaltiolle, 
jossa hakija aikoo tarjota palveluja. Kortin 
luomista koskevien tietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavan vuoden aikana.

Or. de

Tarkistus 263
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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2011/0435(COD)
4 c artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kahden viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavien kahden vuoden aikana.

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kuukauden kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavien kahden vuoden aikana.

Or. en

Tarkistus 264
Frank Engel

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kahden viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti neljän viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
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saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavien kahden vuoden aikana.

saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavien kahden vuoden aikana.

Or. fr

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

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kahden viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavien kahden vuoden aikana.

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kuukauden kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on toimitettava 
eurooppalainen ammattikortti 
vastaanottavalle jäsenvaltiolle ja 
ilmoitettava asiasta hakijalle.
Eurooppalaisen sairaanhoitokortin
toimittaminen kyseiselle vastaanottavalle 
jäsenvaltiolle toimii 7 artiklassa 
tarkoitettuna ilmoituksena. Vastaanottava 
jäsenvaltio ei saa edellyttää muuta 
ilmoitusta 7 artiklan nojalla seuraavien 
kahden vuoden aikana.

Or. en

Tarkistus 266
Emilie Turunen

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

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kahden viikon kuluessa
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavien kahden vuoden 
aikana.

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti 4 d artiklan 5 kohdassa 
(uusi) määriteltyjen määräaikojen 
kuluessa. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Ammattikortti on uusittava 
vuosittain.

Or. en

Tarkistus 267
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kahden viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kuukauden kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
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nojalla seuraavien kahden vuoden aikana. nojalla seuraavien kahden vuoden aikana.

Or. fi

Tarkistus 268
Mikael Gustafsson

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kahden viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavien kahden vuoden 
aikana.

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kahden viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena.

Or. en

Tarkistus 269
Phil Prendergast

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
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viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kahden viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavien kahden vuoden aikana.

viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kahden viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio ei 
saa edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavien kahden vuoden aikana, 
paitsi jos pakottavat syyt tätä vaativat.

Or. en

Tarkistus 270
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta (uusi)
COM(2011)0833
4 c artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos ammattia tai kyseiseen ammattiin 
johtavaa koulutusta ei ole säännelty 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa, kyseessä 
olevan jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on vähintään 
varmennettava hakijan oikeudellinen
asema sekä toimitettujen asiakirjojen 
aitous ja puutteettomuus.

Or. en

Tarkistus 271
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta (uusi)
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COM(2011)0833
4 c artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissiolla on 58 artiklan mukaisesti 
valtuudet antaa täytäntöönpanosäädöksiä 
1 kohdassa määriteltyjen menettelyä 
koskevien aikataulujen asettamista varten 
sen jälkeen, kun kyseessä olevan ammatin 
osalta on suoritettu pilottihanke, johon 
asiaankuuluvat toimivaltaiset 
viranomaiset ovat osallistuneet.

Or. en

Tarkistus 272
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
COM(2011)0833
4 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion päätökseen tai 
päätöksen antamatta jättämiseen 
1 kohdassa tarkoitetussa kahden viikon
määräajassa voidaan hakea muutosta 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen päätökseen tai päätöksen 
antamatta jättämiseen 1 kohdassa 
tarkoitetussa kuukauden määräajassa 
voidaan hakea muutosta kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Väliaikaista liikkuvuutta koskevan hakemisen käsittelemisen määräajan olisi oltava 
kohtuullisempi.

Tarkistus 273
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion päätökseen tai 
päätöksen antamatta jättämiseen 
1 kohdassa tarkoitetussa kahden viikon
määräajassa voidaan hakea muutosta 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Kotijäsenvaltion päätökseen tai päätöksen 
antamatta jättämiseen 1 kohdassa 
tarkoitetussa neljän viikon määräajassa 
voidaan hakea muutosta kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 274
Frank Engel

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

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion päätökseen tai 
päätöksen antamatta jättämiseen 
1 kohdassa tarkoitetussa kahden viikon 
määräajassa voidaan hakea muutosta
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2. Kotijäsenvaltion päätökseen tai 
päätöksen antamatta jättämiseen 
1 kohdassa tarkoitetussa neljän viikon 
määräajassa voidaan hakea muutosta 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. fr

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

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

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion päätökseen tai 2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
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päätöksen antamatta jättämiseen 
1 kohdassa tarkoitetussa kahden viikon
määräajassa voidaan hakea muutosta 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

viranomaisen päätökseen tai päätöksen 
antamatta jättämiseen 1 kohdassa 
tarkoitetussa kuukauden määräajassa 
voidaan hakea muutosta kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 276
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion päätökseen tai 
päätöksen antamatta jättämiseen 
1 kohdassa tarkoitetussa kahden viikon
määräajassa voidaan hakea muutosta 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2. Kotijäsenvaltion päätökseen tai 
päätöksen antamatta jättämiseen 
5 kohdassa (uusi) määritellyssä
määräajassa voidaan hakea muutosta 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 277
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

3. Jos eurooppalaisen ammattikortin haltija 
haluaa tarjota palvelua muissa kuin 
1 kohdan mukaisesti tiedon alun perin 
saaneissa jäsenvaltioissa tai haluaa jatkaa 
palvelujen tarjoamista 1 kohdassa 
tarkoitettua kahden vuoden jaksoa 
pitempään, hän voi jatkaa 1 kohdassa 
tarkoitettua eurooppalaisen ammattikortin 

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

Näissä tapauksissa eurooppalaisen 
ammattikortin haltijan on tehtävä 
7 artiklassa säädetty ilmoitus.

Or. en

Tarkistus 278
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
COM(2011)0833
4 c artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 279
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

Komissiolla on valtuudet antaa 
ammattielimiä ja intressitahoja 
57 c artiklassa (uusi) ja 58 a artiklassa 
(uusi) säädetyllä tavalla kuultuaan ja 
niiden ehdotukset sekä mahdolliset 
pilottihankkeet huomioon otettuaan 
delegoituja säädöksiä, joihin on 
sisällytetty tällä foorumilla tai näillä 
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foorumeilla ja ammattielinten toimesta 
tehdyt ehdotukset ja jotka koskevat 
kyseessä olevaan ammattiin liittyvän 
ammattikortin hyväksymistä ja 
vahvistamista varten tarvittavan 
ajanjakson asianmukaista kestoa. 
Komission on julkaistava nämä 
määräajat.

Or. en

Tarkistus 280
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
COM(2011)0833
4 d artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Eurooppalainen ammattikortti 
sijoittautumista ja 7 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen palvelujen väliaikaista 
tarjoamista varten ja sellaisten 
terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden 
tarjoamia väliaikaisia palveluja varten, 
joihin sovelletaan automaattista 
tunnustamista III osaston III luvun 
nojalla.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 281
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanotettuaan puutteettoman 
hakemuksen eurooppalaista ammattikorttia 
varten kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkistettava ja 
vahvistettava hakemuksen tueksi 
toimitettujen asiakirjojen aitous ja 
voimassaolo kahden viikon kuluessa, 
luotava eurooppalainen ammattikortti, 
toimitettava se vahvistettavaksi 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja ilmoitettava kyseiselle 
viranomaiselle vastaavasta IMI-tiedostosta. 
Kotijäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle 
menettelyn tilasta.

1. Vastaanotettuaan puutteettoman 
hakemuksen eurooppalaista ammattikorttia 
varten kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on neljän viikon kuluessa 
tarkistettava ja vahvistettava hakemuksen 
tueksi toimitettujen asiakirjojen aitous ja 
voimassaolo neljän viikon kuluessa, 
luotava eurooppalainen ammattikortti,
toimitettava se vahvistettavaksi 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja ilmoitettava kyseiselle 
viranomaiselle vastaavasta IMI-tiedostosta. 
Kotijäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle 
menettelyn tilasta.

Or. de

Tarkistus 282
Frank Engel

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

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanotettuaan puutteettoman 
hakemuksen eurooppalaista ammattikorttia 
varten kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on kahden viikon kuluessa 
tarkistettava ja vahvistettava hakemuksen 
tueksi toimitettujen asiakirjojen aitous ja 
voimassaolo, luotava eurooppalainen 
ammattikortti, toimitettava se 
vahvistettavaksi vastaanottavan 

1. Vastaanotettuaan puutteettoman 
hakemuksen eurooppalaista ammattikorttia 
varten kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on neljän viikon kuluessa 
tarkistettava ja vahvistettava hakemuksen 
tueksi toimitettujen asiakirjojen aitous ja 
voimassaolo, luotava eurooppalainen 
ammattikortti, toimitettava se 
vahvistettavaksi vastaanottavan 
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jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja ilmoitettava kyseiselle viranomaiselle 
vastaavasta IMI-tiedostosta. 
Kotijäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle 
menettelyn tilasta.

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

Or. fr

Tarkistus 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanotettuaan puutteettoman 
hakemuksen eurooppalaista ammattikorttia 
varten kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on kahden viikon kuluessa
tarkistettava ja vahvistettava hakemuksen 
tueksi toimitettujen asiakirjojen aitous ja 
voimassaolo, luotava eurooppalainen 
ammattikortti, toimitettava se 
vahvistettavaksi vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja ilmoitettava kyseiselle viranomaiselle 
vastaavasta IMI-tiedostosta.
Kotijäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle 
menettelyn tilasta.

1. Vastaanotettuaan puutteettoman 
hakemuksen eurooppalaista ammattikorttia 
varten kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on kuukauden kuluessa
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta tarkistettava ja 
vahvistettava hakemuksen tueksi 
toimitettujen asiakirjojen aitous ja 
voimassaolo, luotava eurooppalainen 
ammattikortti, toimitettava se 
vahvistettavaksi vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja ilmoitettava asiasta hakijalle.

Or. en

Tarkistus 284
Emilie Turunen

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

1. Vastaanotettuaan puutteettoman 
hakemuksen eurooppalaista ammattikorttia 
varten kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on kahden viikon kuluessa
tarkistettava ja vahvistettava hakemuksen 
tueksi toimitettujen asiakirjojen aitous ja 
voimassaolo, luotava eurooppalainen 
ammattikortti, toimitettava se 
vahvistettavaksi vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja ilmoitettava kyseiselle viranomaiselle 
vastaavasta IMI-tiedostosta. 
Kotijäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle 
menettelyn tilasta.

1. Vastaanotettuaan puutteettoman 
hakemuksen eurooppalaista ammattikorttia 
varten kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on 4 d artiklan 5 kohdassa 
(uusi) määritellyn määräajan kuluessa
tarkistettava ja vahvistettava hakemuksen 
tueksi toimitettujen asiakirjojen aitous ja 
voimassaolo, luotava eurooppalainen 
ammattikortti, toimitettava se 
vahvistettavaksi vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja ilmoitettava kyseiselle viranomaiselle 
vastaavasta IMI-tiedostosta. 
Kotijäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle 
menettelyn tilasta.

Or. en

Tarkistus 285
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta (uusi)
2011/0435(COD)
4 d artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos ammattia tai kyseiseen ammattiin 
johtavaa koulutusta ei ole säännelty 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa, kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
on mahdollisuuksien mukaan vähintään 
varmennettava, että hakija on laillisesti 
sijoittautunut ja että toimitetut asiakirjat 
ovat aitoja ja puutteettomia. 

Or. en

Tarkistus 286
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 d artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vastaanottavan jäsenvaltion on 16, 21 ja 
49 a artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
päätettävä 1 kohdassa tarkoitetun 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta kuukauden kuluessa 
kotijäsenvaltion lähettämän eurooppalaisen 
ammattikortin vastaanottamisesta. Jos 
jäsenvaltiolla on perusteltuja epäilyksiä, se 
voi pyytää kotijäsenvaltiolta lisätietoja. 
Pyyntö ei keskeytä kuukauden määräajan 
kulumista.

2. Vastaanottavan jäsenvaltion on 16, 21 ja 
49 a artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
päätettävä 1 kohdassa tarkoitetun 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta kahdeksan viikon
kuluessa kotijäsenvaltion lähettämän 
eurooppalaisen ammattikortin 
vastaanottamisesta. Jos jäsenvaltiolla on 
perusteltuja epäilyksiä, se voi pyytää 
kotijäsenvaltiolta lisätietoja. Pyyntö ei 
keskeytä kahdeksan viikon määräajan 
kulumista.

Or. de

Tarkistus 287
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

2. Vastaanottavan jäsenvaltion on 16, 21 ja 
49 a artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
päätettävä 1 kohdassa tarkoitetun 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta kuukauden kuluessa 
kotijäsenvaltion lähettämän eurooppalaisen 
ammattikortin vastaanottamisesta. Jos 
jäsenvaltiolla on perusteltuja epäilyksiä, se 
voi pyytää kotijäsenvaltiolta lisätietoja. 
Pyyntö ei keskeytä kuukauden määräajan 
kulumista.

2. Vastaanottavan jäsenvaltion on 16, 21 ja 
49 a artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
päätettävä 1 kohdassa tarkoitetun 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta viiden viikon kuluessa 
kotijäsenvaltion lähettämän eurooppalaisen 
ammattikortin vastaanottamisesta. Jos 
jäsenvaltiolla on perusteltuja epäilyksiä, se 
voi pyytää kotijäsenvaltiolta lisätietoja. 
Pyyntö keskeyttää määräajan kulumisen, 
kuitenkin enintään kolmen viikon ajaksi.

Or. de
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Tarkistus 288
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

2. Vastaanottavan jäsenvaltion on 16, 21 ja 
49 a artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
päätettävä 1 kohdassa tarkoitetun 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta kuukauden kuluessa 
kotijäsenvaltion lähettämän eurooppalaisen 
ammattikortin vastaanottamisesta. Jos 
jäsenvaltiolla on perusteltuja epäilyksiä, se 
voi pyytää kotijäsenvaltiolta lisätietoja. 
Pyyntö ei keskeytä kuukauden määräajan 
kulumista.

2. Vastaanottavan jäsenvaltion on 16, 21 ja 
49 a artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
päätettävä 1 kohdassa tarkoitetun 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta 4 d artiklan 5 kohdassa 
(uusi) määriteltyjen määräaikojen 
kuluessa kotijäsenvaltion lähettämän 
eurooppalaisen ammattikortin 
vastaanottamisesta. Jos jäsenvaltiolla on 
perusteltuja epäilyksiä, se voi pyytää 
kotijäsenvaltiolta lisätietoja. Pyyntö ei 
keskeytä 4 d artiklan 5 kohdassa (uusi) 
määritellyn määräajan kulumista.

Or. en

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

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

Komission teksti Tarkistus

2. Vastaanottavan jäsenvaltion on 16, 21 ja 
49 a artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
päätettävä 1 kohdassa tarkoitetun 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta kuukauden kuluessa 
kotijäsenvaltion lähettämän eurooppalaisen 
ammattikortin vastaanottamisesta. Jos 
jäsenvaltiolla on perusteltuja epäilyksiä, se 

2. Vastaanottavan jäsenvaltion on 
ilmoitettava ammattikortin hyväksymistä 
koskevan hakemuksen vastaanottamisesta 
hakijalle viiden päivän kuluessa.
Vastaanottavan jäsenvaltion on 16, 21 ja 
49 a artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
päätettävä 1 kohdassa tarkoitetun 
eurooppalaisen ammattikortin 
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voi pyytää kotijäsenvaltiolta lisätietoja. 
Pyyntö ei keskeytä kuukauden määräajan 
kulumista.

vahvistamisesta viiden viikon kuluessa 
kotijäsenvaltion lähettämän eurooppalaisen 
ammattikortin vastaanottamisesta. Jos 
jäsenvaltiolla on perusteltuja epäilyksiä, se 
voi pyytää kotijäsenvaltiolta lisätietoja.

Or. de

Tarkistus 290
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
COM(2011)0833
4 d artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 291
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 d artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 292
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vastaanottavan jäsenvaltion on 
päätettävä 7 artiklan 4 kohdassa ja 
14 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
kahdeksan viikon kuluessa 
kotijäsenvaltion toimittaman 
eurooppalaisen ammattikortin vahvistuksen 
vastaanottamisesta, tunnustaako se haltijan 
pätevyyden vai määrääkö se hänelle 
korvaavia toimenpiteitä. Jos jäsenvaltiolla 
on perusteltuja epäilyksiä, se voi pyytää 
kotijäsenvaltiolta lisätietoja. Pyyntö voi 
johtaa edellä mainitun kahdeksan viikon 
ajanjakson jatkamiseen kahdella viikolla, 
jos se on käytännön syistä, teknisistä tai 
organisationaalisista syistä perusteltua, 
sillä edellytyksellä, että asiasta ilmoitetaan 
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asianmukaisesti ammattihenkilölle.

Or. fr

Tarkistus 293
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vastaanottavan jäsenvaltion on 
päätettävä 7 artiklan 4 kohdassa ja 
14 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
kahdeksan viikon kuluessa 
kotijäsenvaltion toimittaman 
eurooppalaisen ammattikortin vahvistuksen 
vastaanottamisesta, tunnustaako se haltijan 
pätevyyden vai määrääkö se hänelle 
korvaavia toimenpiteitä. Jos jäsenvaltiolla 
on perusteltuja epäilyksiä, se voi pyytää 
kotijäsenvaltiolta lisätietoja. Pyyntö 
keskeyttää määräajan kulumisen, 
kuitenkin enintään kolmen viikon ajaksi.

Or. de

Tarkistus 294
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

3. Vastaanottavan jäsenvaltion on 
päätettävä 7 artiklan 4 kohdassa ja 
14 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
kahden kuukauden kuluessa 

3. Vastaanottavan jäsenvaltion on 
päätettävä 7 artiklan 4 kohdassa ja 
14 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 4 d 
artiklan 5 kohdassa (uusi) määritellyn 
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kotijäsenvaltion toimittaman 
eurooppalaisen ammattikortin vahvistuksen 
vastaanottamisesta, tunnustaako se haltijan 
pätevyyden vai määrääkö se hänelle 
korvaavia toimenpiteitä. Jos jäsenvaltiolla 
on perusteltuja epäilyksiä, se voi pyytää 
kotijäsenvaltiolta lisätietoja. Pyyntö ei 
keskeytä kahden kuukauden määräajan 
kulumista.

määräajan kuluessa kotijäsenvaltion 
toimittaman eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistuksen vastaanottamisesta, 
tunnustaako se haltijan pätevyyden vai 
määrääkö se hänelle korvaavia 
toimenpiteitä. Jos jäsenvaltiolla on 
perusteltuja epäilyksiä, se voi pyytää 
kotijäsenvaltiolta lisätietoja. Pyyntö ei 
keskeytä 4 d artiklan 5 kohdassa (uusi) 
määritellyn määräajan kulumista.

Or. en

Tarkistus 295
Constance Le Grip

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vastaanottavan jäsenvaltion on 
päätettävä 7 artiklan 4 kohdassa ja 
14 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
kahdeksan viikon kuluessa 
kotijäsenvaltion toimittaman 
eurooppalaisen ammattikortin vahvistuksen 
vastaanottamisesta, tunnustaako se haltijan 
pätevyyden vai määrääkö se hänelle 
korvaavia toimenpiteitä. Jos jäsenvaltiolla 
on perusteltuja epäilyksiä, se voi pyytää 
kotijäsenvaltiolta lisätietoja. 
Terveydenhuoltoalan ammattien osalta 
pyyntö voi keskeyttää kahden viikon 
ajaksi kahdeksan viikon määräajan 
kulumisen. Vastaanottavan jäsenvaltion 
on annettava vastaus viikon kuluessa.
(d kohta)

Or. en
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Perustelu

Käsittelyn määräaikoja olisi pidennettävä terveydenhuoltoalan ammattien osalta järjestelmän 
täytäntöönpanon ensimmäisessä vaiheessa, jotta voidaan varmistaa järjestelmän 
asianmukainen toiminta. Kotijäsenvaltion olisi vastattava vastaanottavan jäsenvaltion 
tiedusteluun nopeasti, ja kahdeksan viikon määräaika olisi keskeytettävä kahden viikon ajaksi 
tapauksissa, joihin liittyy perusteltuja epäilyksiä.

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

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 297
Christel Schaldemose

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

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
määräajoissa tai jollei se pyydä lisätietoja 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen 
ammattikortin ja tunnustaneen näin 
ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa 
kyseistä säänneltyä ammattia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotetun säännöksen seuraukset ovat ennalta arvaamattomia ja kauaskantoisia.

Tarkistus 298
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
määräajoissa tai jollei se pyydä lisätietoja 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen 
ammattikortin ja tunnustaneen näin 
ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa 
kyseistä säänneltyä ammattia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Hyväksymisfiktion poistaminen yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä.

Tarkistus 299
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
2011/0435(COD)
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
määräajoissa tai jollei se pyydä lisätietoja 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen 
ammattikortin ja tunnustaneen näin 
ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa 
kyseistä säänneltyä ammattia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 300
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen 
ammattikortin ja tunnustaneen näin 
ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa 
kyseistä säänneltyä ammattia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 301
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
määräajoissa tai jollei se pyydä lisätietoja 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen 
ammattikortin ja tunnustaneen näin 
ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa 
kyseistä säänneltyä ammattia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. fi

Perustelu

Ns. hiljainen tunnustamispäätös saattaa aiheuttaa terveydenhuollon palveluja käyttäville 
asiakkaille riskejä, jotka kohdistuvat heidän henkeensä tai terveyteensä.

Tarkistus 302
Mikael Gustafsson
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 d artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
määräajoissa tai jollei se pyydä lisätietoja 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen 
ammattikortin ja tunnustaneen näin 
ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa 
kyseistä säänneltyä ammattia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso 4.d.7

Tarkistus 303
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
COM(2011)0833
4 d artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
määräajoissa tai jollei se pyydä lisätietoja 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen ammattikortin 
ja tunnustaneen näin ammattihenkilön 
pätevyyden harjoittaa kyseistä säänneltyä 

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
määräajoissa tai jollei se pyydä lisätietoja 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen väliaikaisesti eurooppalaisen 
ammattikortin ja tunnustaneen näin 
ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa 
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ammattia vastaanottavassa jäsenvaltiossa. kyseistä säänneltyä ammattia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 304
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
määräajoissa tai jollei se pyydä lisätietoja 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen ammattikortin 
ja tunnustaneen näin ammattihenkilön 
pätevyyden harjoittaa kyseistä säänneltyä 
ammattia vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

5. Vastaanottavan jäsenvaltion on 
ilmoitettava ammattikortin hyväksymistä 
koskevan hakemuksen vastaanottamisesta 
hakijalle viiden arkipäivän kuluessa.
Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee päätöstä 
2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa määräajoissa 
tai jollei se pyydä lisätietoja viiden viikon
kuluessa siitä, kun kotijäsenvaltio on 
vastaanottanut eurooppalaisen 
ammattikortin, vastaanottavan jäsenvaltion 
katsotaan vahvistaneen eurooppalaisen 
ammattikortin ja tunnustaneen näin 
ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa 
kyseistä säänneltyä ammattia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa, mutta 
tämä pätevyyden hiljainen hyväksyminen 
ei merkitse oikeuden harjoittaa ammattia 
automaattista tunnustamista.

Or. fr

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

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

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
määräajoissa tai jollei se pyydä lisätietoja 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen ammattikortin 
ja tunnustaneen näin ammattihenkilön 
pätevyyden harjoittaa kyseistä säänneltyä 
ammattia vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

5. Vastaanottavan jäsenvaltion on 
ilmoitettava ammattikortin vahvistamista 
koskevan hakemuksen vastaanottamisesta 
hakijalle IMI-järjestelmän välityksellä 
viiden päivän kuluessa. Jollei 
vastaanottava jäsenvaltio tee päätöstä 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetuissa määräajoissa tai 
jollei se pyydä lisätietoja kuukauden 
kuluessa siitä, kun kotijäsenvaltio on 
vastaanottanut eurooppalaisen 
ammattikortin, vastaanottavan jäsenvaltion 
katsotaan vahvistaneen eurooppalaisen 
ammattikortin ja tunnustaneen näin 
ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa 
kyseistä säänneltyä ammattia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 306
Constance Le Grip

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
määräajoissa tai jollei se pyydä lisätietoja 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen ammattikortin 
ja tunnustaneen näin ammattihenkilön 
pätevyyden harjoittaa kyseistä säänneltyä 
ammattia vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

5. Vastaanottavan jäsenvaltion on 
ilmoitettava ammattikortin hyväksymistä 
koskevan hakemuksen vastaanottamisesta 
hakijalle viiden päivän kuluessa. Jollei 
vastaanottava jäsenvaltio tee päätöstä 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetuissa määräajoissa tai 
jollei se pyydä lisätietoja viiden viikon
kuluessa siitä, kun kotijäsenvaltio on 
vastaanottanut eurooppalaisen 
ammattikortin, vastaanottavan jäsenvaltion 
katsotaan vahvistaneen eurooppalaisen 
ammattikortin ja tunnustaneen näin 
ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa 
kyseistä säänneltyä ammattia 
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vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 307
Olga Sehnalová

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
määräajoissa tai jollei se pyydä lisätietoja 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen 
ammattikortin ja tunnustaneen näin 
ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa 
kyseistä säänneltyä ammattia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

5. Vastaanottava jäsenvaltio vahvistaa 
hakijalle viiden päivän kuluessa 
vastaanottaneensa hänen hakemuksensa 
ammattikortin vahvistamisesta.

Or. cs

Perustelu

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tunnustamisprosessin aikana 
oltava yhteydessä hakijaan sekä siinä tapauksessa, että ilmoitetaan tunnustamisesta, että 
siinä tapauksessa, että käsittely keskeytetään ja vaaditaan lisätietoja.

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

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
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päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
määräajoissa tai jollei se pyydä lisätietoja 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen ammattikortin 
ja tunnustaneen näin ammattihenkilön 
pätevyyden harjoittaa kyseistä säänneltyä 
ammattia vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
määräajoissa siitä, kun kotijäsenvaltio on 
vastaanottanut eurooppalaisen 
ammattikortin, vastaanottavan jäsenvaltion 
katsotaan vahvistaneen eurooppalaisen 
ammattikortin ja tunnustaneen näin 
ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa 
kyseistä säänneltyä ammattia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Jos 
vastaanottava jäsenvaltio pyytää 
lisätietoja, määräajan kuluminen 
keskeytyy, kuitenkin enintään neljän 
viikon ajaksi.

Or. de

Tarkistus 309
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
määräajoissa tai jollei se pyydä lisätietoja 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen ammattikortin 
ja tunnustaneen näin ammattihenkilön 
pätevyyden harjoittaa kyseistä säänneltyä 
ammattia vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
määräajoissa tai jollei se pyydä lisätietoja 
sopivan ajan kuluessa siitä, kun 
kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen ammattikortin 
korkeintaan kahdeksi kuukaudeksi ja 
tunnustaneen näin ammattihenkilön 
pätevyyden harjoittaa kyseistä säänneltyä 
ammattia vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Or. it

Tarkistus 310
Franz Obermayr
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 d artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa
määräajoissa tai jollei se pyydä lisätietoja 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen ammattikortin 
ja tunnustaneen näin ammattihenkilön 
pätevyyden harjoittaa kyseistä säänneltyä 
ammattia vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä määräajoissa tai jollei se pyydä 
lisätietoja kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen ammattikortin 
ja tunnustaneen näin ammattihenkilön 
pätevyyden harjoittaa kyseistä säänneltyä 
ammattia vastaanottavassa jäsenvaltiossa. 
Asianajajien sijoittautumista koskevan 
direktiivin 98/5/EU ja asianajajien 
palvelujen tarjoamista koskevan 
direktiivin 77/249/ETY on kuitenkin 
oltava ensisijaisia tähän säännökseen 
nähden. 

Or. en

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

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä olevan 4 d artiklan 5 kohdan 
ensimmäisen virkkeen säännöksiä ei 
sovelleta ammatteihin, jotka vaikuttavat 
potilasturvallisuuteen.

Or. de
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Tarkistus 312
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jos ammatti tai ammattiin johtava 
koulutus ei ole säännelty 
kotijäsenvaltiossa, tämän jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen tarkistaa 
siinä määrin kuin mahdollista, että hakija 
on laillinen oikeushenkilö ja annetut 
dokumentit ovat aitoja ja täysiä.

Or. fi

Tarkistus 313
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat yleistä etua koskevista 
pakottavista syistä soveltaa tämän artiklan 
säännöksiä palvelujen väliaikaiseen 
tarjoamiseen sellaisten ammattien osalta, 
jotka eivät kuulu 7 artiklan 4 kohdan 
soveltamisalaan. Tämän toimenpiteen on 
oltava perusteltu, oikeasuhtainen ja 
syrjimätön. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava kaikista päätöksistä 
komissiolle, joka julkaisee ne.

Or. en
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Tarkistus 314
Emma McClarkin

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan 
jäsenvaltio toimivaltaisten viranomaisten 
on päivitettävä vastaavaan IMI-tiedostoon 
viipymättä tiedot kurinpidollisista toimista, 
rikosoikeudellisista seuraamuksista tai 
muista vakavista erityisistä olosuhteista, 
jotka ovat omiaan aiheuttamaan seurauksia 
eurooppalaisen ammattikortin haltijan 
tämän direktiivin nojalla harjoittamaan 
toimintaan. Päivityksiin sisältyvät 
sellaisten tietojen poistaminen, jotka eivät 
ole enää välttämättömiä. Asianosaisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava kaikista päivityksistä 
eurooppalaisen ammattikortin haltijalle ja 
vastaavaan IMI-tiedostoon liittyville 
toimivaltaisille viranomaisille.

1. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
syyttömyysolettaman soveltamista
kotijäsenvaltion ja vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on päivitettävä vastaavaan IMI-tiedostoon 
viipymättä tiedot kurinpidollisista toimista, 
rikosoikeudellisista seuraamuksista tai 
muista vakavista erityisistä olosuhteista, 
jotka ovat omiaan aiheuttamaan seurauksia 
eurooppalaisen ammattikortin haltijan 
tämän direktiivin nojalla harjoittamaan 
toimintaan. Päivityksiin sisältyvät 
sellaisten tietojen poistaminen, jotka eivät 
ole enää välttämättömiä. Asianosaisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava kaikista päivityksistä 
eurooppalaisen ammattikortin haltijalle ja 
vastaavaan IMI-tiedostoon liittyville 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 315
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan 
jäsenvaltio toimivaltaisten viranomaisten 
on päivitettävä vastaavaan IMI-tiedostoon 
viipymättä tiedot kurinpidollisista toimista, 

1. Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on päivitettävä vastaavaan IMI-tiedostoon 
viipymättä tiedot kurinpidollisista toimista, 
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rikosoikeudellisista seuraamuksista tai 
muista vakavista erityisistä olosuhteista, 
jotka ovat omiaan aiheuttamaan seurauksia 
eurooppalaisen ammattikortin haltijan 
tämän direktiivin nojalla harjoittamaan 
toimintaan. Päivityksiin sisältyvät 
sellaisten tietojen poistaminen, jotka eivät 
ole enää välttämättömiä. Asianosaisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava kaikista päivityksistä 
eurooppalaisen ammattikortin haltijalle ja 
vastaavaan IMI-tiedostoon liittyville 
toimivaltaisille viranomaisille.

rikosoikeudellisista seuraamuksista tai 
muista vakavista erityisistä olosuhteista –
mukaan lukien 56 a artiklan nojalla 
tehdyt päätökset –, jotka ovat omiaan 
aiheuttamaan seurauksia eurooppalaisen 
ammattikortin haltijan tämän direktiivin 
nojalla harjoittamaan toimintaan. 
Päivityksiin sisältyvät sellaisten tietojen 
poistaminen, jotka eivät ole enää 
välttämättömiä. Asianosaisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava kaikista päivityksistä 
eurooppalaisen ammattikortin haltijalle ja 
vastaavaan IMI-tiedostoon liittyville 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 316
Mikael Gustafsson

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan 
jäsenvaltio toimivaltaisten viranomaisten 
on päivitettävä vastaavaan IMI-tiedostoon 
viipymättä tiedot kurinpidollisista toimista, 
rikosoikeudellisista seuraamuksista tai 
muista vakavista erityisistä olosuhteista, 
jotka ovat omiaan aiheuttamaan seurauksia 
eurooppalaisen ammattikortin haltijan 
tämän direktiivin nojalla harjoittamaan 
toimintaan. Päivityksiin sisältyvät 
sellaisten tietojen poistaminen, jotka eivät 
ole enää välttämättömiä. Asianosaisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava kaikista päivityksistä 
eurooppalaisen ammattikortin haltijalle ja 
vastaavaan IMI-tiedostoon liittyville 
toimivaltaisille viranomaisille.

1. Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on päivitettävä vastaavaan IMI-tiedostoon 
viipymättä ammattihenkilön ammatillisen 
toiminnan jatkamisen kieltävän 
tuomioistuimen tai toimivaltaisten 
viranomaisen etukäteen tekemän 
päätöksen perusteella tiedot 
kurinpidollisista toimista, 
rikosoikeudellisista seuraamuksista tai 
muista vakavista erityisistä olosuhteista, 
jotka ovat omiaan aiheuttamaan seurauksia 
eurooppalaisen ammattikortin haltijan
tämän direktiivin nojalla harjoittamaan 
toimintaan. Päivityksiin sisältyy tietojen 
poistaminen vain, jos se on tarpeen, jotta 
vastaanottava viranomainen voi ryhtyä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin, tai jos 
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kielto ei ole enää voimassa. Asianosaisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava kaikista päivityksistä 
eurooppalaisen ammattikortin haltijalle ja 
vastaavaan IMI-tiedostoon liittyville 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 317
Mikael Gustafsson

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Päivityksen sisältö on rajattava 
siihen, a) onko ammattilaista kielletty 
jatkamasta ammattinsa harjoittamista, b) 
onko kielto väliaikainen vai pysyvä, c) 
kuinka kauan kielto on voimassa ja d) 
kuka on päätöksen antanut toimivaltainen 
viranomainen. 

Or. en

Tarkistus 318
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

2. IMI-tiedostoon sisältyvien tietojen 
tarkastelu on sallittua kotijäsenvaltion ja 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille ja eurooppalaisen 
ammattikortin haltijalle Euroopan 

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

mukaisesti.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 319
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

4. Eurooppalaiseen ammattikorttiin 
sisällytettävät tiedot on rajoitettava 
tietoihin, jotka ovat tarpeen varmistamaan 
sen haltijan oikeus harjoittaa ammattia, jota 
varten kortti on myönnetty; tällaisia tietoja 
ovat erityisesti henkilön etu- ja sukunimi, 
syntymäaika ja -paikka, ammatti, 
sovellettava järjestelmä, asiaan liittyvät 
toimivaltaiset viranomaiset, kortin numero, 
turvaominaisuudet ja viittaus voimassa 
olevaan henkilötodistukseen.

4. Eurooppalaiseen ammattikorttiin 
sisällytettävät tiedot on rajoitettava 
tietoihin, jotka ovat tarpeen varmistamaan 
sen haltijan oikeus harjoittaa ammattia, jota 
varten kortti on myönnetty; tällaisia tietoja 
ovat erityisesti henkilön etu- ja sukunimi, 
syntymäaika ja -paikka, ammatti, todistus 
koulutuksesta (tämän direktiivin 
49 a artiklan mukaisesti), todistus 
työkokemuksesta, sovellettava järjestelmä, 
asiaan liittyvät toimivaltaiset viranomaiset, 
kortin numero, turvaominaisuudet ja 
viittaus voimassa olevaan 
henkilötodistukseen.

Or. de

Tarkistus 320
Constance Le Grip

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

Komission teksti Tarkistus

4. Eurooppalaiseen ammattikorttiin
sisällytettävät tiedot on rajoitettava 
tietoihin, jotka ovat tarpeen varmistamaan 
sen haltijan oikeus harjoittaa ammattia, jota 
varten kortti on myönnetty; tällaisia tietoja 
ovat erityisesti henkilön etu- ja sukunimi, 
syntymäaika ja -paikka, ammatti, 
sovellettava järjestelmä, asiaan liittyvät 
toimivaltaiset viranomaiset, kortin numero, 
turvaominaisuudet ja viittaus voimassa 
olevaan henkilötodistukseen.

4. Eurooppalaiseen ammattikorttiin 
sisällytettävät tiedot on rajoitettava 
tietoihin, jotka ovat tarpeen varmistamaan 
sen haltijan ammatillinen pätevyys ja
oikeus harjoittaa ammattia, jota varten 
kortti on myönnetty; tällaisia tietoja ovat 
erityisesti henkilön etu- ja sukunimi, 
syntymäaika ja -paikka, ammatillisen 
pätevyyden mukainen ammattinimike, 
sovellettava järjestelmä, asiaan liittyvät 
toimivaltaiset viranomaiset, kortin numero, 
turvaominaisuudet ja viittaus voimassa 
olevaan henkilötodistukseen. 

Or. en

Perustelu

Eurooppalainen ammattikortin on sisällettävä sellaiset kortin haltijan tiedot, jotka ovat 
asiaankuuluvia ja tarpeellisia kortin (mahdollisten) käyttäjien kannalta. Siksi kortin on oltava 
tältä osin tarkempi.

Tarkistus 321
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

4. Eurooppalaiseen ammattikorttiin 
sisällytettävät tiedot on rajoitettava 
tietoihin, jotka ovat tarpeen varmistamaan 
sen haltijan oikeus harjoittaa ammattia, jota 
varten kortti on myönnetty; tällaisia tietoja 
ovat erityisesti henkilön etu- ja sukunimi, 
syntymäaika ja -paikka, ammatti, 
sovellettava järjestelmä, asiaan liittyvät 
toimivaltaiset viranomaiset, kortin numero, 

4. Eurooppalaiseen ammattikorttiin 
sisällytettävät tiedot on rajoitettava 
tietoihin, jotka ovat tarpeen varmistamaan 
sen haltijan oikeus harjoittaa ammattia, jota 
varten kortti on myönnetty; tällaisia tietoja 
ovat erityisesti henkilön etu- ja sukunimi, 
syntymäaika ja -paikka, ammatti, pätevyys,
sovellettava järjestelmä, asiaan liittyvät 
toimivaltaiset viranomaiset, kortin numero, 



PE489.001v01-00 44/89 AM\916300FI.doc

FI

turvaominaisuudet ja viittaus voimassa 
olevaan henkilötodistukseen.

turvaominaisuudet ja viittaus voimassa 
olevaan henkilötodistukseen.

Or. fr

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

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 323
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
COM(2011)0833
4 e artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
työnantajat, asiakkaat, potilaat ja muut 
asianomaiset voivat tarkistaa kortinhaltijan 
niille esittämän eurooppalaisen 
ammattikortin aitouden ja voimassaolon, 

Vastaanottavat jäsenvaltiot voivat säätää, 
että työnantajat, asiakkaat, potilaat ja muut 
asianomaiset voivat tarkistaa kortinhaltijan 
niille esittämän eurooppalaisen 
ammattikortin aitouden ja voimassaolon, 
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sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 
3 kohdan soveltamista.

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 
3 kohdan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 324
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 e artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission on annettava 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään IMI-tiedoston 
tarkasteluedellytykset, tekniset välineet ja 
menettelyt ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua tarkistamista varten. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Komission on annettava 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään IMI-tiedoston 
tarkasteluedellytykset, tekniset välineet ja 
menettelyt ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua tarkistamista varten. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de

Tarkistus 325
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 e artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission on annettava 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään IMI-tiedoston 
tarkasteluedellytykset, tekniset välineet ja 
menettelyt ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua tarkistamista varten. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 

Komission on annettava 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään IMI-tiedoston 
tarkasteluedellytykset, tekniset välineet ja 
menettelyt ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua tarkistamista varten. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 58 
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58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 326
Mikael Gustafsson

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

Komission teksti Tarkistus

4 f artikla Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 327
Mikael Gustafsson

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

Komission teksti Tarkistus

Osittainen pätevyys Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 328
Mikael Gustafsson

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

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
myönnettävä osittainen pätevyys 
harjoittaa ammattia alueellaan, mikäli 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

a) kotijäsenvaltiossa laillisesti harjoitetun 
ammatillisen toiminnan ja 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
säännellyn vastaavan ammatin väliset 
erot ovat niin suuret, että korvaavien 
toimenpiteiden soveltaminen tosiasiassa 
merkitsisi, että hakijan olisi suoritettava 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa koko 
yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen oppimäärä voidakseen 
harjoittaa täysimääräisesti säänneltyä 
ammattia vastaanottavassa jäsenvaltiossa;
b) ammatillinen toiminta voidaan 
puolueettomasti erottaa muusta 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa kyseisen 
säännellyn ammatin piiriin kuuluvasta 
toiminnasta.
Toiminta on katsottava b alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla eroteltavaksi, jos sitä 
harjoitetaan kotijäsenvaltiossa itsenäisenä 
toimintana.

Or. en

Tarkistus 329
Constance Le Grip

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

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
myönnettävä osittainen pätevyys harjoittaa 

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
myönnettävä tapauskohtaisesti osittainen 
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ammattia alueellaan, mikäli seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

pätevyys harjoittaa ammattia alueellaan, 
mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen olisi myönnettävä osittainen pätevyys ainoastaan 
tapauskohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen pyyntö on käsiteltävä erikseen.

Tarkistus 330
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/ΕY
4 f artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
myönnettävä osittainen pätevyys harjoittaa 
ammattia alueellaan, mikäli seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

1. Mikäli vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen myöntää 
osittaisen pätevyyden harjoittaa ammattia 
alueellaan, niin seuraavien edellytyksien 
on täytyttävä:

Or. el

Perustelu

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

Tarkistus 331
Robert Rochefort

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

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on edustavia 
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myönnettävä osittainen pätevyys harjoittaa 
ammattia alueellaan, mikäli seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

sidosryhmiä kuultuaan myönnettävä 
osittainen pätevyys harjoittaa ammattia 
alueellaan, mikäli seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

Or. fr

Tarkistus 332
Mikael Gustafsson

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 333
Olga Sehnalová

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

Komission teksti Tarkistus

a a) ammattihenkilö on täysin pätevä 
harjoittamaan kotijäsenvaltiossaan 
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ammatillista toimintaa, jonka osalta 
voidaan myöntää osittainen pätevyys 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

Or. en

Perustelu

Kyseessä on lisäehto, jonka mukaan vastaanottavan jäsenvaltion on myönnettävä osittainen 
pätevyys.

Tarkistus 334
Barbara Weiler

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

Komission teksti Tarkistus

a a) ammattihenkilö on toimittanut 
hakemuksen täydellisen pätevyyden 
saamiseksi vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa säännellyn ammatin osalta;

Or. en

Tarkistus 335
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta (uusi)
COM(2011)0833
4 f artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) ammattihenkilö on täysin pätevä 
harjoittamaan kotijäsenvaltiossaan 
ammatillista toimintaa, jonka osalta 
voidaan myöntää osittainen pätevyys 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa;
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Or. en

Tarkistus 336
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

b a) ammattihenkilöllä on 
kotijäsenvaltiossa täysi pätevyys sen 
ammatin harjoittamiseen, jonka osalta 
osittainen pätevyys voidaan myöntää 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

Or. fr

Tarkistus 337
Robert Rochefort

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

Komission teksti Tarkistus

b a) osittaisen pätevyyden myöntäminen 
sellaisen ammatin harjoittamiseen, jolla 
on kansanterveyteen, turvallisuuteen tai 
terveysvalvontaan liittyviä vaikutuksia, ei 
heikennä vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
tarjotun palvelun laatua verrattuna 
siihen, mitä kyseisessä jäsenvaltiossa 
tavallisesti tarjotaan.

Or. fr
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Tarkistus 338
Mikael Gustafsson

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

Komission teksti Tarkistus

b) ammatillinen toiminta voidaan 
puolueettomasti erottaa muusta 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa kyseisen 
säännellyn ammatin piiriin kuuluvasta 
toiminnasta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 339
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

b) ammatillinen toiminta voidaan 
puolueettomasti erottaa muusta 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa kyseisen 
säännellyn ammatin piiriin kuuluvasta 
toiminnasta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tästä säännöksestä seuraisi, että kotijäsenvaltio voisi päättää ammattien erottelusta 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa, mikä olisi vastoin Euroopan unionin tuomioistuimen 
tuomion henkeä. Sillä ei ollut tarkoitus luoda täysin uusia työnkuvauksia. Oikeusvarmuuskaan 
ei vahvistuisi, vaan varsinkin kuluttajille syntyisi huomattavaa oikeudellista epävarmuutta.
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Tarkistus 340
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

Toiminta on katsottava b alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla eroteltavaksi, jos sitä 
harjoitetaan kotijäsenvaltiossa itsenäisenä 
toimintana.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tästä säännöksestä seuraisi, että kotijäsenvaltio voisi päättää ammattien erottamisesta 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa, mikä olisi vastoin Euroopan unionin tuomioistuimen 
tuomion henkeä. Sillä ei ollut tarkoitus luoda täysin uusia ammattikuvauksia. 
Oikeusvarmuuskaan ei vahvistuisi, vaan varsinkin kuluttajille syntyisi huomattavaa 
oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 341
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

Toiminta on katsottava b alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla eroteltavaksi, jos sitä 
harjoitetaan kotijäsenvaltiossa itsenäisenä 
toimintana.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 342
Mikael Gustafsson
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 f artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminta on katsottava b alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla eroteltavaksi, jos sitä 
harjoitetaan kotijäsenvaltiossa itsenäisenä 
toimintana.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 343
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

Toiminta on katsottava b alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla eroteltavaksi, jos sitä 
harjoitetaan kotijäsenvaltiossa itsenäisenä 
toimintana.

Vastaanottavan jäsenvaltion 
viranomaisten on katsottava toiminta 
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla 
eroteltavaksi, jos sitä harjoitetaan
kotijäsenvaltiossa muun muassa 
itsenäisenä toimintana.

Or. en

Perustelu

Unionin tuomioistuin hyväksyi asiassa C-330/03 (Colegio) ja erityisesti sen 37 kohdassa 
tasapainoisemman ja vapaamman tulkinnan vastaanottavien jäsenvaltioiden harkintavallasta.

Tarkistus 344
Constance Le Grip

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

Komission teksti Tarkistus

Toiminta on katsottava b alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla eroteltavaksi, jos sitä 
harjoitetaan kotijäsenvaltiossa itsenäisenä 
toimintana.

Toiminta on katsottava b alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla eroteltavaksi, jos sitä 
harjoitetaan kyseessä olevan hakijan
kotijäsenvaltiossa itsenäisenä toimintana.

Or. en

Perustelu

Ammattia koskeva osittainen pätevyys voidaan myöntää ammattihenkilölle vain, jos ammatti 
on olemassa hakijan kotijäsenvaltiossa (muu kuin virtuaalinen toiminta). Tämä tarkistus ei 
muuta tekstin tarkoitusta, vaan sen avulla selvennetään tätä vaatimusta.

Tarkistus 345
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

Toiminta on katsottava b alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla eroteltavaksi, jos sitä
harjoitetaan kotijäsenvaltiossa itsenäisenä 
toimintana.

Toiminnan mahdollista eroteltavuutta 
yleisesti arvioidessaan vastaanottavan 
jäsenvaltion on otettava huomioon muun 
muassa se, voidaanko ammatillista 
toimintaa harjoittaa kotijäsenvaltiossa 
itsenäisenä toimintana.

Or. en

Tarkistus 346
Mikael Gustafsson

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

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 347
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, 
epäämisellä varmistettaisiin tavoitellun 
tavoitteen toteutuminen eikä se ylittäisi 
sitä, mikä on tarpeen.

Or. en

Tarkistus 348
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
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mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä tai asianmukaisella 
lainkäytöllä, epäämisellä varmistettaisiin 
tavoitellun tavoitteen toteutuminen eikä se 
ylittäisi sitä, mikä on tarpeen.

Or. en

Perustelu

Unionin tuomioistuimen päätösten mukaan "asianmukainen lainkäyttö" voi olla "yleiseen 
etuun liittyvä pakottava syy". Koska notaarit ja asianajajat vaikuttavat huomattavasti 
asianmukaiseen lainkäyttöön, jäsenvaltioiden olisi voitava evätä osittainen pätevyys edellä 
mainittujen ammattien osalta.

Tarkistus 349
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, 
epäämisellä varmistettaisiin tavoitellun 
tavoitteen toteutuminen eikä se ylittäisi 
sitä, mikä on tarpeen. Osittainen pätevyys 
ei koske 24, 25, 34, 35 ja 44 artiklassa 
säänneltyjen hoitoammattien harjoittajia, 
10 b artiklassa tarkoitetut tapaukset 
mukaan luettuna.

Or. de

Tarkistus 350
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

2. Jäsenvaltiot voivat evätä osittaista 
pätevyyttä koskevan periaatteen 
soveltamisen tiettyjen ammattien osalta, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
terveyden suojelemisella ja yleisellä 
turvallisuudella, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

Or. en

Tarkistus 351
Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä,
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

2. Jäsenvaltiot voivat sallia osittaisen 
pätevyyden tietyissä ammateissa, paitsi jos
epäämistä perustellaan yleiseen etuun 
liittyvällä pakottavalla syyllä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

Or. de

Perustelu

Vastaanottavan jäsenvaltion oikeusvarmuus on asetettava etusijalle. Samalla jäsenvaltioita ja 
ammattialajärjestöjä kannustetaan EU:n laajuista työvoimapulaa – joka pahentunee 
entisestään lähivuosina – ajatellen laatimaan suunnitelmia siitä, miten osittainen pätevyys 
voidaan mahdollistaa paremmin ja yksinkertaisemmin.
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Tarkistus 352
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen. Osittaista pätevyyttä ei myönnetä 
terveydenhuoltoalan tai muiden 
kansanterveyteen liittyvien alojen 
ammattihenkilöille.

Or. en

Perustelu

Osittaista pätevyyttä ei pitäisi myöntää terveydenhuoltoalan ammattihenkilöille 
potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 353
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, turvallisuudella tai 
jäsenvaltion kulttuuri- ja 
ympäristöperinnön tuntemuksen 
tarpeella, mikäli se on olennaista.
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Or. it

Perustelu

Osittainen pätevyys ei sovellu niihin ammatteihin, joiden asianmukainen hoitaminen ja joiden 
yhteydessä kuluttajien tarpeiden täyttäminen edellyttävät tarkoituksenmukaista tietoa 
jäsenvaltion kulttuuri- ja ympäristöperinnöstä.

Tarkistus 354
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
2011/0435(COD)
4 f artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

2. Osittaista pätevyyttä ei myönnetä 
terveydenhuollon tai muiden kansalaisten 
hyvinvointiin liittyvien alojen 
ammattihenkilöille.

Or. en

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

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

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, 
epäämisellä varmistettaisiin tavoitellun 
tavoitteen toteutuminen eikä se ylittäisi 
sitä, mikä on tarpeen.
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tarpeen.

Or. en

Tarkistus 356
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
COM(2011)0833
4 f artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

2. Jäsenvaltio voi evätä osittaisen 
pätevyyden, mikäli epäämistä perustellaan 
yleiseen etuun liittyvällä pakottavalla 
syyllä, jos epäämisellä varmistettaisiin 
tavoitellun tavoitteen toteutuminen eikä se 
ylittäisi sitä, mikä on tarpeen.

Or. en

Tarkistus 357
Robert Rochefort

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

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, 
epäämisellä varmistettaisiin tavoitellun 
tavoitteen toteutuminen eikä se ylittäisi 
sitä, mikä on tarpeen.

Or. fr
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Tarkistus 358
Constance Le Grip

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

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten
3 artiklan 1 kohdan n alakohdassa (uusi) 
on määritelty, epäämisellä varmistettaisiin 
tavoitellun tavoitteen toteutuminen eikä se 
ylittäisi sitä, mikä on tarpeen.

Or. en

Perustelu

"Yleiseen etuun liittyvän pakottavan syyn" käsite on hyvin tunnettu periaate, joka kattaa 
kansanterveyden lisäksi myös suuren määrän muita huolenaiheita. Yksityiskohtainen selitys 
yleiseen etuun liittyvistä pakottavista syistä on lisätty johdanto-osaan. Näin tämä säännös 
toimii Euroopan parlamentin marraskuussa 2011 annetussa päätöslauselmassa pyydetyllä 
tavalla oikeusperustana, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat evätä ammattia koskevan osittaisen 
pätevyyden kansanterveydellisistä syistä.

Tarkistus 359
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 

2. Osittaista pätevyyttä ei myönnetä 
sellaisten liitteessä V lueteltujen 
terveydenhuoltoalan ammattien osalta, 
joihin sovelletaan automaattista 
tunnustamista. Lisäksi osittainen pätevyys 
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toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

voidaan evätä, jos epäämistä perustellaan 
yleiseen etuun liittyvällä pakottavalla 
syyllä. Tällaisten toimenpiteiden on oltava 
perusteltuja ja oikeasuhtaisia.

Or. en

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

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

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

2. Osittaista pätevyyttä ei myönnetä 
hoitoalan ammateissa, joista aiheutuu 
potilasturvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia. Osittainen pätevyys voidaan 
evätä, mikäli epäämistä perustellaan 
yleiseen etuun liittyvällä pakottavalla 
syyllä, epäämisellä varmistettaisiin 
tavoitellun tavoitteen toteutuminen eikä se 
ylittäisi sitä, mikä on tarpeen.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 361
Phil Prendergast

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

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

2. Osittaista pätevyyttä ei myönnetä 
terveydenhuoltoalan tai muiden 
kansanterveyteen liittyvien alojen 
ammattihenkilöille.

Or. en

Tarkistus 362
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

2. Jäsenvaltiot voivat kieltäytyä 
soveltamasta osittaisen pätevyyden 
periaatetta tiettyihin ammatteihin, mikäli 
voivat perustella epäämistä yleiseen etuun 
liittyvällä pakottavalla syyllä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen. Tällainen toimenpide ei 
kuitenkaan saa poistaa toimivaltaiselta 
viranomaiselta mahdollisuutta myöntää
osittaista pätevyyttä ammattiin 
erityistapauksissa ja tapauskohtaisesti.

Or. fr

Tarkistus 363
Pablo Arias Echeverría

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

Komission teksti Tarkistus

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvällä pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen. Toimivaltaisen viranomaisen on 
perusteltava epääminen asianmukaisesti 
kuultuaan ensin hakijan kotijäsenvaltiota 
ammattipätevyyden osittaisesta 
tunnustamisesta.

Or. es

Tarkistus 364
Constance Le Grip

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissiolle on annettava etukäteen 
ilmoitus kaikista epäämistä koskevista 
päätöksistä, jotka on tehty tämän artiklan 
2 kohdan perusteella.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että komissiolle ilmoitetaan osittaisen pätevyyden epäämistä koskevista 
päätöksistä ja niiden taustalla olevista syistä, jotta voidaan varmistaa tämän säännöksen 
täydellinen täytäntöönpano.

Tarkistus 365
Constance Le Grip, Philippe Juvin
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
4 f artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Osittaista pätevyyttä ei voida koskaan 
myöntää sellaisten ammattien osalta, 
joihin sovelletaan automaattista 
tunnustamista III osaston III ja 
III a luvun nojalla.

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 366
Mikael Gustafsson

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

Komission teksti Tarkistus

3. Vastaanottavaan jäsenvaltioon 
sijoittautumista koskevat hakemukset on 
tutkittava III osaston I ja IV lukujen 
mukaisesti vastaanottavaan jäsenvaltioon 
sijoittautumisen yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 367
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

4. Hakemukset, jotka koskevat palvelujen 
väliaikaista tarjoamista vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa ja ammatteja, joilla on 
vaikutuksia kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen, on tutkittava II osaston 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 368
Mikael Gustafsson

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

Komission teksti Tarkistus

4. Hakemukset, jotka koskevat palvelujen 
väliaikaista tarjoamista vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa ja ammatteja, joilla on 
vaikutuksia kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen, on tutkittava II osaston 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 369
Franz Obermayr
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 f artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hakemukset, jotka koskevat palvelujen 
väliaikaista tarjoamista vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa ja ammatteja, joilla on 
vaikutuksia kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen, on tutkittava II osaston 
mukaisesti.

4. Hakemukset, jotka koskevat palvelujen 
väliaikaista tarjoamista vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa ja ammatteja, joilla on 
vaikutuksia kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen tai asianmukaiseen 
lainkäyttöön, on tutkittava II osaston 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 370
Constance Le Grip

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämän artiklan 3 ja 4 kohdan nojalla 
hakija ei voi koskaan hakea suoraan 
osittaista pätevyyttä, ja osittaisen 
pätevyyden myöntämisen olisi oltava aina 
seurausta pätevyyden täydellisen 
tunnustamisen epäämisestä.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen olisi myönnettävä osittainen pätevyys ainoastaan viimeisenä 
keinona. Tämä tarkoittaa, että ammattia koskevan osittaisen pätevyyden suoran hakemisen 
olisi oltava mahdotonta.

Tarkistus 371
Mikael Gustafsson
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 f artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäljempänä olevan 7 artiklan 4 kohdan 
kuudennesta alakohdasta ja 52 artiklan 
1 kohdasta poiketen ammatillista 
toimintaa on harjoitettava 
kotijäsenvaltiossa annetulla 
ammattinimikkeellä, kun osittainen 
pätevyys on myönnetty.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 372
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Osittainen pätevyys ei koske 
työharjoitteluja, minkä vuoksi tämän 
artiklan säännöksiä ei sovelleta 
työharjoitteluihin.

Or. en

Tarkistus 373
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) palvelun tarjoajan muuttaessa, jos 
palvelun tarjoaja on harjoittanut 
asianomaista ammattia yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa vähintään 
kahden vuoden ajan viimeisten kymmenen 
vuoden aikana ennen palvelujen 
tarjoamista, mikäli ammatti ei ole 
säännelty sijoittautumisjäsenvaltiossa.

b) palvelun tarjoajan muuttaessa, jos 
palvelun tarjoaja on harjoittanut 
asianomaista ammattia yhdessä tai 
useammassa muussa jäsenvaltiossa kuin 
siinä, jossa palvelua on tarkoitus tarjota,
vähintään kahden vuoden ajan viimeisten 
kymmenen vuoden aikana ennen 
palvelujen tarjoamista, mikäli ammatti ei 
ole säännelty sijoittautumisjäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistus 374
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Komission teksti Tarkistus

b) palvelun tarjoajan muuttaessa, jos 
palvelun tarjoaja on harjoittanut 
asianomaista ammattia yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa vähintään 
kahden vuoden ajan viimeisten kymmenen 
vuoden aikana ennen palvelujen 
tarjoamista, mikäli ammatti ei ole 
säännelty sijoittautumisjäsenvaltiossa.

b) palvelun tarjoajan muuttaessa, jos 
palvelun tarjoaja on harjoittanut 
asianomaista ammattia yhdessä tai 
useammassa muussa jäsenvaltiossa kuin 
siinä, jossa palvelua on tarkoitus tarjota,
vähintään kahden vuoden ajan viimeisten 
kymmenen vuoden aikana ennen 
palvelujen tarjoamista, mikäli ammatti ei 
ole säännelty sijoittautumisjäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistus 375
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 1 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

b) palvelun tarjoajan muuttaessa, jos 
palvelun tarjoaja on harjoittanut 
asianomaista ammattia yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa vähintään
kahden vuoden ajan viimeisten kymmenen 
vuoden aikana ennen palvelujen 
tarjoamista, mikäli ammatti ei ole 
säännelty sijoittautumisjäsenvaltiossa.

b) palvelun tarjoajan muuttaessa, jos 
palvelun tarjoaja on harjoittanut 
asianomaista ammattia päätoimisesti tai 
säännöllisen kausiluontoisesti yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa vähintään 
kahden vuoden ajan viimeisten kymmenen 
vuoden aikana ennen palvelujen 
tarjoamista, mikäli ammatti ei ole 
säännelty sijoittautumisjäsenvaltiossa.

Or. fr

Tarkistus 376
Anna Hedh

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

Komission teksti Tarkistus

a) ammatti tai ammattiin johtava 
yleissivistävä ja ammatillinen koulutus 
ovat säänneltyjä;

a) ammatti tai ammattiin johtava 
yleissivistävä ja ammatillinen koulutus 
ovat säänneltyjä vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa;

Or. sv

Perustelu

Selventää, mitä kohdassa tarkoitetaan.

Tarkistus 377
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 1 kohta – b b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) palveluntarjoaja seuraa palvelun 
vastaanottajaa, edellyttäen että palvelun 
vastaanottajan tavanomainen 
asuinpaikka on palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltiossa eikä ammattia 
mainita 7 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa luettelossa.".

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 378
Robert Rochefort

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

Komission teksti Tarkistus

b) palveluntarjoaja seuraa palvelun 
vastaanottajaa, edellyttäen että palvelun 
vastaanottajan tavanomainen 
asuinpaikka on palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltiossa eikä ammattia 
mainita 7 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa luettelossa.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 379
Barbara Weiler

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

Komission teksti Tarkistus

b) palveluntarjoaja seuraa palvelun b) palveluntarjoaja seuraa palvelun 
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vastaanottajaa, edellyttäen että palvelun 
vastaanottajan tavanomainen asuinpaikka 
on palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltiossa eikä ammattia 
mainita 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
luettelossa.

vastaanottajaa, edellyttäen että palvelun 
vastaanottajan tavanomainen asuinpaikka 
on palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltiossa, palvelua ei ole 
suorasti eikä epäsuorasti tarkoitettu sen 
valtion vastaanottajille, jossa palvelua 
tarjotaan, eikä ammattia mainita 7 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetussa luettelossa.

Or. de

Tarkistus 380
Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

b) palveluntarjoaja seuraa palvelun 
vastaanottajaa, edellyttäen että palvelun 
vastaanottajan tavanomainen 
asuinpaikka on palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltiossa eikä ammattia 
mainita 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
luettelossa.

b) palveluntarjoaja seuraa palvelun 
vastaanottajaa, edellyttäen että 
palveluntarjoaja tarjoaa palveluaan 
vastaanottavan jäsenvaltion alueella 
ainoastaan tälle palvelun vastaanottajalle
eikä ammattia mainita 7 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetussa luettelossa.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa kaavailtua poikkeusta ei pitäisi rajoittaa siihen, että palvelun 
vastaanottajan ja tarjoajan tavanomainen asuinpaikka on samassa 
sijoittautumisjäsenvaltiossa. Varsinkin rajaseuduilla eri kansallisuuksista koostuvat 
matkailijaryhmät voivat sekoittua keskenään tai matkanjärjestäjä voi käytännön syistä 
palkata matkanjohtajan, jonka asuinpaikka ei ole samassa jäsenvaltioissa kuin 
matkailijaryhmän jäsenten asuinpaikka.

Tarkistus 381
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) palveluntarjoaja seuraa palvelun 
vastaanottajaa, edellyttäen että palvelun 
vastaanottajan tavanomainen 
asuinpaikka on palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltiossa eikä ammattia 
mainita 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
luettelossa.

b) palvelua ei ole suorasti eikä 
epäsuorasti tarkoitettu sen valtion 
vastaanottajille, jossa palvelua tarjotaan,
eikä ammattia mainita 7 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetussa luettelossa.

Or. de

Tarkistus 382
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY 
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) palveluntarjoaja seuraa palvelun 
vastaanottajaa, edellyttäen että palvelun 
vastaanottajan tavanomainen asuinpaikka 
on palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltiossa eikä ammattia 
mainita 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
luettelossa.

b) palveluntarjoaja seuraa palvelun 
vastaanottajaa, edellyttäen että palvelun 
vastaanottajan tavanomainen asuinpaikka 
on palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltiossa eikä ammattia 
mainita 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
luettelossa, eikä se myöskään liity 
matkailuoppaan palveluihin.

Or. it

Perustelu

Nykyistä muotoa ei voi soveltaa matkailuoppaan ammattiin, koska ei ole olemassa 
minkäänlaisia keinoja valvoa ainoastaan maassa pysyvästi asuvien oleskelua 
palveluntarjoajan lähtövaltiossa.
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Tarkistus 383
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioilla on kuitenkin mahdollisuus 
pitää voimassa kokemusta koskeva ehto 
tiettyjen terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyvien ammattien osalta, mikäli voivat 
perustella säännökset yleiseen etuun 
liittyvällä pakottavalla syyllä. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle luettelo kyseisistä ammateista 
viimeistään [direktiivin 
voimaantulopäivä] ja sitten kahden 
vuoden välein. 

Or. fr

Tarkistus 384
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 2 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:
Palvelun tarjoamisen väliaikaisuutta ja 
satunnaisuutta arvioidaan 
tapauskohtaisesti ja erityisesti palvelujen 
tarjoamisen keston, toistuvuuden, 
säännöllisyyden ja jatkuvuuden 
perusteella. Palvelun tarjoaja ei voi joka 
vuosi tarjota vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa luonteeltaan väliaikaisia ja 
satunnaisia palveluja yli neljänneksen 
niistä palveluista, joita vastaanottavan 
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jäsenvaltion ammattimaiset 
palveluntarjoajat tarjoavat keskimäärin 
vuosittain.

Or. it

Perustelu

On tarpeen tehdä viittaus prosenttiosuuteen, joka lasketaan suhteessa ammattilaisten 
tarjoamien palvelujen keskiarvoon siinä vastaanottavassa valtiossa, jossa väliaikaisia ja 
satunnaisia palveluja tarjotaan.

Tarkistus 385
Sandra Kalniete

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

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"4. Notaarien ollessa kyseessä viralliset 
asiakirjat ja muut todennustoimet, jotka 
edellyttävät vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa, on rajattava palvelujen 
tarjoamisen ulkopuolelle.".

Or. en

Tarkistus 386
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

4. Notaarien ollessa kyseessä viralliset 4. Notaarien ollessa kyseessä viralliset 
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asiakirjat ja muut todennustoimet, jotka 
edellyttävät vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa, on rajattava palvelujen 
tarjoamisen ulkopuolelle.".

asiakirjat ja muut todennustoimet tai muut 
oikeudelliset tehtävät on rajattava 
palvelujen tarjoamisen ulkopuolelle.".

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltion vahvistusleiman käyttäminen on rajoitettu kyseessä olevan jäsenvaltion alueelle, 
eikä sen käyttöä voida laajentaa palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella. Kun otetaan 
huomioon, että virallisten asiakirjojen laatimista ja niiden vastavuoroista tunnustamista 
koskevaa kysymystä on säänneltävä SEUT-sopimuksen 81 artiklan nojalla, notaareja koskeva 
rajoitus sisältyy unionin tuomioistuimen päätöksiin. "Muut todennustoimet" sisältävät 
jäsenvaltion oikeushallinnon puolesta suoritettavat laillistamistoimet ja oikeudelliset tehtävät.

Tarkistus 387
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"4. Notaarien ollessa kyseessä viralliset 
asiakirjat ja muut todennustoimet, jotka 
edellyttävät vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa, on rajattava palvelujen 
tarjoamisen ulkopuolelle."

Or. fr

Tarkistus 388
Emilie Turunen

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

7 a) Kun palvelua tarjotaan ensimmäistä 
kertaa sellaisten säänneltyjen ammattien 
tapauksessa, joihin liittyy yleistä etua 
koskevia pakottavia syitä ja joihin ei 
sovelleta III osaston III luvun mukaista 
automaattista tunnustamista, 
vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi tarkistaa 
palvelun tarjoajan ammattipätevyyden 
ennen kuin palvelua tarjotaan 
ensimmäistä kertaa. Tällaisia 
etukäteistarkastuksia voidaan tehdä 
ainoastaan tapauksissa, joissa 
tarkastusten tarkoituksena on välttää 
palvelun tarjoajan ammatillisen 
epäpätevyyden vuoksi palvelun 
vastaanottajan, palvelun tarjoajan tai 
yleisesti kansalaisten terveydelle tai 
turvallisuudelle aiheutuva vakava haitta 
ja joissa ei ylitetä sitä, mikä on tätä 
tarkoitusta varten tarpeellista.

Or. en

Tarkistus 389
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) turvallisuusalan ja terveydenhuoltoalan 
ammattien ollessa kyseessä todistus siitä, 
ettei henkilöltä ole väliaikaisesti eikä 
lopullisesti evätty lupaa ammatin 
harjoittamiseen eikä hänen ole 
tuomioistuimen päätöksellä todettu 
syyllistyneen rikokseen, jos jäsenvaltio 
vaatii tällaista todistusta omilta 
kansalaisiltaan;".

e) turvallisuusalan, koulutusalan ja 
terveydenhuoltoalan tai lasten ja nuorten 
kanssa päivittäin tehtävään työhön 
liittyvien ammattien ollessa kyseessä 
todistus siitä, ettei henkilöltä ole 
väliaikaisesti eikä lopullisesti evätty lupaa 
ammatin harjoittamiseen eikä hänen ole 
tuomioistuimen päätöksellä todettu 
syyllistyneen rikokseen, jos jäsenvaltio 
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vaatii tällaista todistusta omilta 
kansalaisiltaan;

Or. en

Tarkistus 390
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta – ii alakohta
COM(2011)0833
4 f artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jäljempänä 21 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen muodollista pätevyyttä 
osoittavien asiakirjojen ja 23, 26, 27, 30, 
33, 33 a, 37, 39 ja 43 artiklassa 
tarkoitettujen saavutettua oikeutta 
osoittavien todistusten ollessa kyseessä 
todistus vastaanottavan jäsenvaltion kielen 
osaamisesta.".

f) potilasturvallisuuteen vaikuttavien 
ammattien osalta jäljempänä 21 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen muodollista 
pätevyyttä osoittavien asiakirjojen ja 23, 
26, 27, 30, 33, 33 a, 37, 39 ja 43 artiklassa 
tarkoitettujen saavutettua oikeutta 
osoittavien todistusten ollessa kyseessä 
todistus vastaanottavan jäsenvaltion 
virallisen kielen tai jonkin virallisista 
kielistä osaamisesta.".

Or. en

Tarkistus 391
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jäljempänä 21 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen muodollista pätevyyttä 
osoittavien asiakirjojen ja 23, 26, 27, 30, 
33, 33 a, 37, 39 ja 43 artiklassa 
tarkoitettujen saavutettua oikeutta 
osoittavien todistusten ollessa kyseessä 

f) jäljempänä 21 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen muodollista pätevyyttä 
osoittavien asiakirjojen ja 23, 26, 27, 30, 
33, 33 a, 37, 39 ja 43 artiklassa 
tarkoitettujen saavutettua oikeutta 
osoittavien todistusten ollessa kyseessä 
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todistus vastaanottavan jäsenvaltion kielen 
osaamisesta.".

todistus vastaanottavan jäsenvaltion 
sellaisen kielen osaamisesta, jolla 
ammattihenkilö harjoittaa ammattiansa ja 
jonka on oltava jokin vastaanottavan 
jäsenvaltion virallisista kielistä.".

Or. en

Tarkistus 392
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

Kun palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa 
sellaisten säänneltyjen ammattien 
tapauksessa, joilla on kansanterveyteen tai 
yleiseen turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia ja joihin ei sovelleta 
III osaston II tai III luvun mukaista 
automaattista tunnustamista, 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi tarkistaa palvelun 
tarjoajan ammattipätevyyden ennen kuin 
palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa. 
Tällaisia etukäteistarkastuksia voidaan 
tehdä ainoastaan tapauksissa, joissa 
tarkastusten tarkoituksena on välttää 
palvelun tarjoajan ammatillisen 
epäpätevyyden vuoksi palvelun 
vastaanottajan terveydelle tai 
turvallisuudelle aiheutuva vakava haitta ja 
joissa ei ylitetä sitä, mikä on tätä 
tarkoitusta varten tarpeellista.

Kun palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa 
sellaisten säänneltyjen ammattien 
tapauksessa, joihin liittyy yleistä etua 
koskevia pakottavia syitä ja joihin ei 
sovelleta III osaston III luvun mukaista 
automaattista tunnustamista, 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi tarkistaa palvelun 
tarjoajan ammattipätevyyden ennen kuin 
palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa. 
Tällaisia etukäteistarkastuksia voidaan 
tehdä ainoastaan tapauksissa, joissa 
tarkastusten tarkoituksena on välttää 
palvelun tarjoajan ammatillisen 
epäpätevyyden vuoksi palvelun 
vastaanottajan, palvelun tarjoajan tai 
yleisesti kansalaisten terveydelle tai 
turvallisuudelle aiheutuva vakava haitta ja 
joissa ei ylitetä sitä, mikä on tätä 
tarkoitusta varten tarpeellista.

Or. en

Tarkistus 393
Anna Hedh
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa 
sellaisten säänneltyjen ammattien 
tapauksessa, joilla on kansanterveyteen tai 
yleiseen turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia ja joihin ei sovelleta III osaston 
II tai III luvun mukaista automaattista 
tunnustamista, vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi tarkistaa 
palvelun tarjoajan ammattipätevyyden 
ennen kuin palvelua tarjotaan ensimmäistä 
kertaa. Tällaisia etukäteistarkastuksia 
voidaan tehdä ainoastaan tapauksissa, 
joissa tarkastusten tarkoituksena on välttää 
palvelun tarjoajan ammatillisen 
epäpätevyyden vuoksi palvelun 
vastaanottajan terveydelle tai 
turvallisuudelle aiheutuva vakava haitta ja 
joissa ei ylitetä sitä, mikä on tätä 
tarkoitusta varten tarpeellista.

Kun palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa 
sellaisten säänneltyjen ammattien 
tapauksessa, joilla on kansanterveyteen tai 
yleiseen turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia ja joihin ei sovelleta III osaston 
II tai III luvun mukaista automaattista 
tunnustamista, vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi tarkistaa 
palvelun tarjoajan ammattipätevyyden 
ennen kuin palvelua tarjotaan ensimmäistä 
kertaa. Tällaisia etukäteistarkastuksia 
voidaan tehdä ainoastaan tapauksissa, 
joissa tarkastusten tarkoituksena on välttää 
palvelun tarjoajan ammatillisen 
epäpätevyyden vuoksi kenenkään
terveydelle tai turvallisuudelle aiheutuva 
vakava haitta ja joissa ei ylitetä sitä, mikä 
on tätä tarkoitusta varten tarpeellista.

Or. sv

Perustelu

Sopii paremmin yhteen komission perustelun kanssa.

Tarkistus 394
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

Kun palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa 
sellaisten säänneltyjen ammattien 
tapauksessa, joilla on kansanterveyteen tai 

Kun palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa 
sellaisten säänneltyjen ammattien 
tapauksessa, joihin liittyy yleistä etua 
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yleiseen turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia ja joihin ei sovelleta 
III osaston II tai III luvun mukaista 
automaattista tunnustamista, 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi tarkistaa palvelun 
tarjoajan ammattipätevyyden ennen kuin 
palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa. 
Tällaisia etukäteistarkastuksia voidaan 
tehdä ainoastaan tapauksissa, joissa 
tarkastusten tarkoituksena on välttää 
palvelun tarjoajan ammatillisen 
epäpätevyyden vuoksi palvelun 
vastaanottajan terveydelle tai 
turvallisuudelle aiheutuva vakava haitta ja 
joissa ei ylitetä sitä, mikä on tätä 
tarkoitusta varten tarpeellista.

koskevia pakottavia syitä ja joihin ei 
sovelleta III osaston III luvun mukaista 
automaattista tunnustamista, 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi tarkistaa palvelun 
tarjoajan ammattipätevyyden ennen kuin 
palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa. 
Tällaisia etukäteistarkastuksia voidaan 
tehdä ainoastaan tapauksissa, joissa 
tarkastusten tarkoituksena on välttää 
palvelun tarjoajan ammatillisen 
epäpätevyyden vuoksi palvelun 
vastaanottajan, palvelun tarjoajan tai 
yleisesti kansalaisten terveydelle tai 
turvallisuudelle aiheutuva vakava haitta ja 
joissa ei ylitetä sitä, mikä on tätä 
tarkoitusta varten tarpeellista.

Or. en

Tarkistus 395
Mikael Gustafsson

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

Komission teksti Tarkistus

Kun palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa 
sellaisten säänneltyjen ammattien 
tapauksessa, joilla on kansanterveyteen tai 
yleiseen turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia ja joihin ei sovelleta III osaston 
II tai III luvun mukaista automaattista 
tunnustamista, vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi tarkistaa 
palvelun tarjoajan ammattipätevyyden 
ennen kuin palvelua tarjotaan ensimmäistä 
kertaa. Tällaisia etukäteistarkastuksia 
voidaan tehdä ainoastaan tapauksissa, 
joissa tarkastusten tarkoituksena on 
välttää palvelun tarjoajan ammatillisen 
epäpätevyyden vuoksi palvelun 
vastaanottajan terveydelle tai 

Kun palvelua tarjotaan ensimmäistä kertaa 
sellaisten säänneltyjen ammattien 
tapauksessa, joilla on kansanterveyteen tai 
yleiseen turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia ja joihin ei sovelleta III osaston 
II tai III luvun mukaista automaattista 
tunnustamista, vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen tarkistaa 
palvelun tarjoajan ammattipätevyyden 
ennen kuin palvelua tarjotaan ensimmäistä 
kertaa.
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turvallisuudelle aiheutuva vakava haitta 
ja joissa ei ylitetä sitä, mikä on tätä 
tarkoitusta varten tarpeellista.

Or. en

Tarkistus 396
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle tiedoksi luettelo ammateista, 
joissa pätevyyden ennakkotarkastus on 
tarpeen, jotta vältetään vakava haitta 
palvelun vastaanottajan terveydelle tai 
turvallisuudelle jäsenvaltion kansallisten 
lakien ja asetusten mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle erityinen perustelu jokaisesta 
luetteloon sisällytetystä ammatista.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 397
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedoksi luettelo ammateista, joissa 
pätevyyden ennakkotarkastus on tarpeen, 
jotta vältetään vakava haitta palvelun 
vastaanottajan terveydelle tai 

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedoksi luettelo ammateista, joissa 
pätevyyden ennakkotarkastus on tarpeen, 
jotta vältetään vakava haitta yleiselle edulle
jäsenvaltion kansallisten lakien ja asetusten 



PE489.001v01-00 84/89 AM\916300FI.doc

FI

turvallisuudelle jäsenvaltion kansallisten 
lakien ja asetusten mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
erityinen perustelu jokaisesta luetteloon 
sisällytetystä ammatista.

mukaisesti. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle erityinen perustelu jokaisesta 
luetteloon sisällytetystä ammatista.

Or. en

Tarkistus 398
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedoksi luettelo ammateista, joissa 
pätevyyden ennakkotarkastus on tarpeen, 
jotta vältetään vakava haitta palvelun 
vastaanottajan terveydelle tai 
turvallisuudelle jäsenvaltion kansallisten 
lakien ja asetusten mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
erityinen perustelu jokaisesta luetteloon 
sisällytetystä ammatista.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedoksi luettelo ammateista, joissa 
pätevyyden ennakkotarkastus on tarpeen, 
jotta vältetään vakava haitta palvelun 
vastaanottajan, palvelun tarjoajan tai 
yleisesti kansalaisten terveydelle tai 
turvallisuudelle jäsenvaltion kansallisten 
lakien ja asetusten mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
erityinen perustelu jokaisesta luetteloon 
sisällytetystä ammatista.

Or. en

Tarkistus 399
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
COM(2011)0833
7 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan 

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan 
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jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa kansanterveyden tai yleisen 
turvallisuuden, eikä sitä voida korvata 
palvelun tarjoajan ammattikokemuksen tai 
elinikäisen oppimisen avulla, 
vastaanottavan jäsenvaltion on annettava 
palvelun tarjoajalle mahdollisuus osoittaa 
erityisesti kelpoisuuskokeen avulla, että 
hän on hankkinut puuttuvat tiedot tai 
pätevyyden. Palvelun tarjoaminen on joka 
tapauksessa voitava aloittaa kuukauden 
kuluessa siitä, kun kolmannen alakohdan 
mukainen päätös on tehty.

jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa kansanterveyden tai yleisen 
turvallisuuden, eikä sitä voida korvata 
palvelun tarjoajan ammattikokemuksen tai 
elinikäisen oppimisen avulla, 
vastaanottavan jäsenvaltion on annettava 
palvelun tarjoajalle mahdollisuus osoittaa 
erityisesti kelpoisuuskokeen tai 
sopeutumisajan avulla, että hän on 
hankkinut puuttuvat tiedot tai pätevyyden. 
Palvelun tarjoaminen on joka tapauksessa 
voitava aloittaa kuukauden kuluessa siitä, 
kun kolmannen alakohdan mukainen 
päätös on tehty.

Or. en

Perustelu

Sekä sopeutumisajan että kelpoisuuskokeen olisi oltava mahdollisia terveydenhuoltoalan 
ammattihenkilöiden osalta. Näin varmistettaisiin paremmin, että ammattihenkilöt hankkivat 
puuttuvat taidot käytännöllisen koulutuksen avulla.

Tarkistus 400
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan 
jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa kansanterveyden tai yleisen 
turvallisuuden, eikä sitä voida korvata 
palvelun tarjoajan ammattikokemuksen tai 
elinikäisen oppimisen avulla, 
vastaanottavan jäsenvaltion on annettava 
palvelun tarjoajalle mahdollisuus osoittaa 
erityisesti kelpoisuuskokeen avulla, että 
hän on hankkinut puuttuvat tiedot tai 

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan 
jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa yleisen edun, eikä sitä voida 
korvata palvelun tarjoajan 
ammattikokemuksen tai elinikäisen 
oppimisen avulla, vastaanottavan 
jäsenvaltion on annettava palvelun 
tarjoajalle mahdollisuus osoittaa erityisesti 
kelpoisuuskokeen avulla, että hän on 
hankkinut puuttuvat tiedot tai pätevyyden. 
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pätevyyden. Palvelun tarjoaminen on joka 
tapauksessa voitava aloittaa kuukauden 
kuluessa siitä, kun kolmannen alakohdan 
mukainen päätös on tehty.

Palvelun tarjoaminen on joka tapauksessa 
voitava aloittaa kuukauden kuluessa siitä, 
kun kolmannen alakohdan mukainen 
päätös on tehty.

Or. en

Tarkistus 401
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan 
jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa kansanterveyden tai yleisen 
turvallisuuden, eikä sitä voida korvata 
palvelun tarjoajan ammattikokemuksen tai 
elinikäisen oppimisen avulla, 
vastaanottavan jäsenvaltion on annettava 
palvelun tarjoajalle mahdollisuus osoittaa 
erityisesti kelpoisuuskokeen avulla, että 
hän on hankkinut puuttuvat tiedot tai 
pätevyyden. Palvelun tarjoaminen on joka 
tapauksessa voitava aloittaa kuukauden 
kuluessa siitä, kun kolmannen alakohdan 
mukainen päätös on tehty.

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan 
jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa kansanterveyden tai yleisen 
turvallisuuden, eikä sitä voida korvata 
palvelun tarjoajan ammattikokemuksen 
avulla, vastaanottavan jäsenvaltion on 
annettava palvelun tarjoajalle mahdollisuus 
osoittaa erityisesti kelpoisuuskokeen 
avulla, että hän on hankkinut puuttuvat 
tiedot tai pätevyyden. Palvelun tarjoaminen 
on joka tapauksessa voitava aloittaa 
kuukauden kuluessa siitä, kun kolmannen 
alakohdan mukainen päätös on tehty.

Or. de

Tarkistus 402
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan 
jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa kansanterveyden tai yleisen 
turvallisuuden, eikä sitä voida korvata 
palvelun tarjoajan ammattikokemuksen 
tai elinikäisen oppimisen avulla, 
vastaanottavan jäsenvaltion on annettava 
palvelun tarjoajalle mahdollisuus osoittaa 
erityisesti kelpoisuuskokeen avulla, että 
hän on hankkinut puuttuvat tiedot tai 
pätevyyden. Palvelun tarjoaminen on joka 
tapauksessa voitava aloittaa kuukauden 
kuluessa siitä, kun kolmannen alakohdan 
mukainen päätös on tehty.

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan 
jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa kansanterveyden tai yleisen 
turvallisuuden, tai joka liittyy 
jäsenvaltioiden kulttuuri- ja 
ympäristöperinnön tuntemukseen, mikäli 
se on olennaista, vastaanottavan 
jäsenvaltion on annettava palvelun 
tarjoajalle mahdollisuus osoittaa erityisesti 
kelpoisuuskokeen avulla, että hän on 
hankkinut puuttuvat tiedot tai pätevyyden. 
Palvelun tarjoaminen on joka tapauksessa 
voitava aloittaa kuukauden kuluessa siitä, 
kun kolmannen alakohdan mukainen 
päätös on tehty.

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltiolla pitää olla mahdollisuus pyytää todistetta ammatin harjoittamiseen tarvittavista 
tiedoista ja pätevyyksistä muutoinkin kuin vain silloin, kun ilmenee eroja, jotka saattavat 
vaarantaa terveyden ja turvallisuuden. Myös jäsenvaltion kulttuuri- ja ympäristöperintöön 
liittyvästä tuntemuksesta on voitava pyytää todiste, mikäli sillä on merkitystä ammatin 
harjoittamisen kannalta.

Tarkistus 403
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Komission teksti Tarkistus

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan 
jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa kansanterveyden tai yleisen 

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan 
jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa kansanterveyden tai yleisen 



PE489.001v01-00 88/89 AM\916300FI.doc

FI

turvallisuuden, eikä sitä voida korvata 
palvelun tarjoajan ammattikokemuksen tai 
elinikäisen oppimisen avulla, 
vastaanottavan jäsenvaltion on annettava 
palvelun tarjoajalle mahdollisuus osoittaa 
erityisesti kelpoisuuskokeen avulla, että 
hän on hankkinut puuttuvat tiedot tai 
pätevyyden. Palvelun tarjoaminen on joka 
tapauksessa voitava aloittaa kuukauden 
kuluessa siitä, kun kolmannen alakohdan 
mukainen päätös on tehty.

turvallisuuden tai kuluttajan oikeuksia tai 
joka on vastoin yleistä etua koskevia 
pakottavia syitä, eikä sitä voida korvata 
palvelun tarjoajan ammattikokemuksen tai 
elinikäisen oppimisen avulla, 
vastaanottavan jäsenvaltion on annettava 
palvelun tarjoajalle mahdollisuus osoittaa 
erityisesti kelpoisuuskokeen avulla, että 
hän on hankkinut puuttuvat tiedot tai 
pätevyyden. Palvelun tarjoaminen on joka 
tapauksessa voitava aloittaa kuukauden 
kuluessa siitä, kun kolmannen alakohdan 
mukainen päätös on tehty.

Or. it

Tarkistus 404
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla − 1 kohta − 7 alakohta − c alakohta
Direktiivi 2005/36/ΕY
4 a artikla − 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan
jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa kansanterveyden tai yleisen 
turvallisuuden, eikä sitä voida korvata 
palvelun tarjoajan ammattikokemuksen tai 
elinikäisen oppimisen avulla, 
vastaanottavan jäsenvaltion on annettava 
palvelun tarjoajalle mahdollisuus osoittaa 
erityisesti kelpoisuuskokeen avulla, että 
hän on hankkinut puuttuvat tiedot tai 
pätevyyden. Palvelun tarjoaminen on joka 
tapauksessa voitava aloittaa kuukauden 
kuluessa siitä, kun kolmannen alakohdan 
mukainen päätös on tehty.

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan 
jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa kansanterveyden tai yleisen 
turvallisuuden, eikä sitä voida korvata 
palvelun tarjoajan ammattikokemuksen tai 
toimivaltaisten elinten hyväksymän 
elinikäisen oppimisen avulla, 
vastaanottavan jäsenvaltion on annettava 
palvelun tarjoajalle mahdollisuus osoittaa 
erityisesti kelpoisuuskokeen avulla, että 
hän on hankkinut puuttuvat tiedot tai 
pätevyyden. Palvelun tarjoaminen on joka 
tapauksessa voitava aloittaa kuukauden 
kuluessa siitä, kun kolmannen alakohdan 
mukainen päätös on tehty.

Or. el
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Perustelu

On täsmennettävä ammattikorttien käyttöönoton vapaaehtoisuutta.

Tarkistus 405
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

Mikäli toimivaltainen viranomainen ei ole 
vastannut kolmannen ja neljännen 
alakohdan mukaisissa määräajoissa, 
palvelun tarjoaminen voidaan aloittaa.

Poistetaan.

Or. de


