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Muudatusettepanek 406
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 407
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastuvõtva liikmesriigi pädevad 
asutused võivad asutamise liikmesriigi 
pädevatelt asutustelt kahtluse korral küsida 
teavet teenuse osutaja asutamise 
seaduslikkuse, tema hea käitumise, samuti 
kutsealaste distsiplinaar- ja 
kriminaalkaristuste puudumise kohta. 
Kvalifikatsioonide kontrollimisel võivad 
vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused 
küsida asutamise liikmesriigi pädevatelt 
asutustelt teavet teenuse osutaja koolituste 
kohta ulatuses, mis on vajalik selleks, et 
hinnata olulisi erinevusi, mis võivad olla 
ohtlikud rahva tervisele või ohutusele. 
Asutamise liikmesriigi pädevad asutused 
annavad sellist teavet kooskõlas artikliga 
56.

1. Vastuvõtva liikmesriigi pädevad 
asutused võivad asutamise liikmesriigi 
pädevatelt asutustelt kahtluse korral küsida 
teavet teenuse osutaja asutamise 
seaduslikkuse, tema hea käitumise, samuti 
kutsealaste distsiplinaar- ja 
kriminaalkaristuste puudumise kohta. 
Kvalifikatsioonide kontrollimisel võivad 
vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused 
küsida asutamise liikmesriigi pädevatelt 
asutustelt teavet teenuse osutaja koolituste 
kohta ulatuses, mis on vajalik selleks, et 
hinnata olulisi erinevusi, mis võivad olla 
ohtlikud avalikule huvile. Asutamise 
liikmesriigi pädevad asutused annavad 
sellist teavet kooskõlas artikliga 56.
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Or. en

Muudatusettepanek 408
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist peaks komisjon 
esitama õigusakti, millega tagatakse 
artiklis 11 esitatud viie taseme ühildumine 
Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 
üheksa tasemega ning Euroopa 
ainepunktisüsteemi kaasamine ühenduse 
õigustikku.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 13 ei kohaldata artiklites 24, 25, 
34, 35 ja 44 reguleeritud 
tervishoiutöötajate suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 410
Anja Weisgerber, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Birgit Collin-
Langen, Wim van de Camp, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 11 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) punktis c asendatakse alapunkt ii 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. de

Selgitus

Direktiivis 2005/36/EÜ sisalduva artikli 11 punkti c alapunktis ii on viide II lisale, kus 
võrdsustatakse kvaliteetne kutseõpe akadeemilise hariduse üheaastase õpinguperioodiga. II 
lisa väljajätmise tagajärjel peaksid vastuvõtva liikmesriigi ametiasutused otsustama iga 
üksikjuhtumi puhul eraldi, kas kutsekvalifikatsioon kuulub artikli 11 punkti c alapunkti ii alla 
või mitte.

Muudatusettepanek 411
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 11 – punkt c – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) või reguleeritud kutsealade puhul 
alapunktis i sätestatud koolituse tasemega 
võrdväärne II lisas loetletud eraldi
ülesehitusega õppekava, mis tagab 
võrreldava kutsealase standardi ja
valmistab koolitatavaid ette võrdväärse 
tasemega kohustuste ja funktsioonide 
jaoks. Komisjonil on õigus võtta artikli 
58a kohaselt vastu delegeeritud õigusakte 
II lisa loetelu kohandamiseks, et võtta 
arvesse õppekavasid, mis vastavad esimese 
lõike punkti c alapunktis ii esile toodud 
tingimustele;

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 412
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 11 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) diplom, mis tõendab vähemalt 
kolmeaastase ja mitte rohkem kui nelja-
aastase või võrdväärse kestusega osalise 
õppeajaga keskharidusele järgneva 
õppekava edukat läbimist või –
päritoluliikmesriigis kohaldamise korral –
Euroopa ainepunktide kogumise ja 
ülekandmise süsteemi (ECTS) 
samaväärsete ainepunktide arvu kas 
ülikoolis või kõrgharidusasutuses või muus 

d) diplom, mis tõendab vähemalt 
kolmeaastase ja mitte rohkem kui nelja-
aastase või võrdväärse kestusega osalise 
õppeajaga keskharidusele järgneva 
õppekava edukat läbimist, mis 
päritoluliikmesriigis kohaldamise korral
vastab Euroopa ainepunktide kogumise ja 
ülekandmise süsteemi (ECTS) 
samaväärsele ainepunktide arvule kas 
ülikoolis või kõrgharidusasutuses või muus 
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sama tasemega koolitust pakkuvas 
asutuses, vajaduse korral samuti kutsealase 
koolituse edukat läbimist, mida võidakse 
nõuda lisaks sellele keskharidusele 
järgnevale koolitusele;

sama tasemega koolitust pakkuvas 
asutuses, vajaduse korral samuti kutsealase 
koolituse edukat läbimist, mida võidakse 
nõuda lisaks sellele keskharidusele 
järgnevale koolitusele;

Or. el

Selgitus

Võimalus õppetöö mahu kirjeldamiseks ECTS-ainepunktides peab kehtima mitte 
alternatiivina, vaid lisaks õppetöö ajalise kestuse selgesõnalisele väljatoomisele.

Muudatusettepanek 413
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 11e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) diplom, mis tõendab rohkem kui nelja-
aastase keskharidusele järgneva või 
võrdväärse kestusega osalise õppeajaga 
õppekava edukat läbimist või –
päritoluliikmesriigis kohaldamise korral –
ECTSi samaväärsete ainepunktide arvu kas 
ülikoolis või kõrgharidusasutuses või muus 
sama tasemega koolitust pakkuvas 
asutuses, vajaduse korral samuti kutsealase 
koolituse edukat läbimist, mida võidakse 
nõuda lisaks sellele keskharidusele 
järgnevale koolitusele.

e) diplom, mis tõendab vähemalt nelja-
aastase keskharidusele järgneva või 
võrdväärse kestusega osalise õppeajaga 
õppekava edukat läbimist või –
päritoluliikmesriigis kohaldamise korral –
ECTSi samaväärsete ainepunktide arvu kas 
ülikoolis või kõrgharidusasutuses või muus 
sama tasemega koolitust pakkuvas 
asutuses, vajaduse korral samuti kutsealase 
koolituse edukat läbimist, mida võidakse 
nõuda lisaks sellele keskharidusele 
järgnevale koolitusele.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt c
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Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 11 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) diplom, mis tõendab rohkem kui nelja-
aastase keskharidusele järgneva või 
võrdväärse kestusega osalise õppeajaga 
õppekava edukat läbimist või –
päritoluliikmesriigis kohaldamise korral –
ECTSi samaväärsete ainepunktide arvu
kas ülikoolis või kõrgharidusasutuses või 
muus sama tasemega koolitust pakkuvas 
asutuses, vajaduse korral samuti kutsealase 
koolituse edukat läbimist, mida võidakse 
nõuda lisaks sellele keskharidusele 
järgnevale koolitusele.

e) diplom, mis tõendab rohkem kui nelja-
aastase keskharidusele järgneva või 
võrdväärse kestusega osalise õppeajaga 
õppekava edukat läbimist, mis 
päritoluliikmesriigis kohaldamise korral 
vastab ECTSi samaväärsele ainepunktide 
arvule kas ülikoolis või 
kõrgharidusasutuses või muus sama 
tasemega koolitust pakkuvas asutuses, 
vajaduse korral samuti kutsealase koolituse 
edukat läbimist, mida võidakse nõuda 
lisaks sellele keskharidusele järgnevale 
koolitusele.

Or. el

Selgitus

Võimalus õppetöö mahu kirjeldamiseks ECTS-ainepunktides peab kehtima mitte 
alternatiivina, vaid lisaks õppetöö ajalise kestuse selgesõnalisele väljatoomisele.

Muudatusettepanek 415
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen, Wim van de Camp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teine lõik jäetakse välja. välja jäetud

Or. de

Selgitus

Seotud artikli 11 punkti c muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 416
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) 2 a. Komisjonil on õigus võtta artikli 
58a kohaselt vastu delegeeritud õigusakte 
II lisa loetelu kohandamiseks, et võtta 
arvesse õppekavasid, mis vastavad esimese 
lõike punkti c alapunktis ii esile toodud 
tingimustele.

Or. de

Selgitus

Seotud artikli 11 punkti c muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 417
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud kutsealal lubatakse 
tegutsema asuda ja tegutseda ka taotlejatel, 
kellel on artiklis 11 osutatud 
pädevuskinnitus või kvalifikatsiooni 
tõendav dokument, mille on väljastanud
teine liikmesriik, kus seda kutseala ei 
reguleerita.

2. Lõikes 1 osutatud kutsealal lubatakse 
tegutsema asuda ja tegutseda ka taotlejatel, 
kes on kaks aastat viimase kümne aasta 
jooksul tegutsenud täistööajaga sellel 
kutsealal liikmesriigis, kus seda kutseala ei 
reguleerita, kui tal on üks või mitu 
pädevuskinnitust või kvalifikatsiooni 
tõendavat dokumenti.

Or. de
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Muudatusettepanek 418
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud kutsealal lubatakse 
tegutsema asuda ja tegutseda ka taotlejatel, 
kellel on artiklis 11 osutatud 
pädevuskinnitus või kvalifikatsiooni 
tõendav dokument, mille on väljastanud 
teine liikmesriik, kus seda kutseala ei 
reguleerita.

2. Lõikes 1 osutatud kutsealal lubatakse 
tegutsema asuda ja tegutseda ka taotlejatel, 
kes on viimase kümne aasta jooksul 
tegutsenud kaks aastat täistööajaga 
nimetatud lõikes kirjeldatud kutsealal 
teises liikmesriigis, kus seda kutseala ei 
reguleerita, ning kellel on üks või mitu 
pädevuskinnitust või üks või mitu 
kvalifikatsiooni tõendavat dokumenti.

Or. el

Selgitus

Säte kehtestatakse uuesti, sest kutsealal kaheaastase tegutsemise nõude tühistamine juhtudel, 
kus tegu on kutsealaga, mida päritoluliikmesriigis ei reguleerita, tingib diplomite ja mitte 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise.

Muudatusettepanek 419
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 420
Barbara Weiler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 421
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Artikli 11 alapunkt ii viitab käesoleva direktiivi II lisale, milles käsitletakse kvaliteetset 
kutseõpet. Artikli 11 punkti c kaasamise abil võrdsustatakse see kutseõpe akadeemilise 
haridusega.

Muudatusettepanek 422
Ewald Stadler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Erandina käesoleva artikli lõigetest 1 ja 
2 võib vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
keelata pädevuskinnitust või 
kvalifikatsiooni tõendavat dokumenti, mille 
tase on vastuvõtvas liikmesriigis nõutud 
tasemel, omavatel isikutel kutsealal 
tegutsema asumise ja tegutsemise, kui tema 
territooriumil kõnealusel kutsealal 
töötamiseks vajalik riiklik kvalifikatsioon 
kuulub artikli 11 punkti d või e liigituse 
alla.

Or. de

Selgitus

Riiklike kvalifikatsioonide tasemed, eelkõige vabakutseliste erialade puhul (arstid, apteekrid, 
maksunõustajad, notarid, advokaadid, arhitektid ja insenerid, patendiadvokaadid, 
loomaarstid ja hambaarstid), peavad alles jääma, võttes arvesse nende erialade vältimatuid 
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kvalifitseeritud teenuseid olulistes eluvaldkondades, nagu tervishoid, õigus ja hoonestatud 
keskkond.

Muudatusettepanek 423
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 424
Barbara Weiler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 425
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Komisjoni kavandatava korra kohaselt võimaldatakse liikumist 1. tasemelt 3. tasemele. Lisaks 
võivad liikmesriigid komisjoni kavandatud korra kohaselt keelata liikumise 3. tasemelt 4. 
tasemele. Sellega võib kaasneda kvaliteetse kutseõppe erialadel liikuvuse piiramine, kuna 
need on liikmesriikides erineval tasemel – 3. või 4. tasemel – paika pandud.

Muudatusettepanek 426
Heide Rühle

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

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

Or. de

Selgitus

Euroopa Kohtu viidatud kohtuotsustest ei tulene vajadust tühistada nn kolme aasta klauslit. 
Euroopa Kohus ei ole väljakujunenud kohtupraktikas kahelnud selle korra seaduslikkuses, 
vaid pigem osutanud sellele, et liikmesriikidel on õigus võtta olulisi otsuseid oma apteekide 
süsteemi korraldamise kohta vastu omal vastutusel.

Muudatusettepanek 427
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõige 1 asendatakse järgmisega: välja jäetud

„1. Artikkel 13 ei välista võimalust, et 
vastuvõttev liikmesriik võib taotlejalt 
nõuda kuni kolmeaastase kohanemisaja 
läbimist või sobivustesti sooritamist juhul, 
kui taotleja läbitud koolitus hõlmab 
vastuvõtva liikmesriigi koolituses kaetud 
kutsetegevusega seonduvatest teemadest 
oluliselt erinevaid teemasid.”;

Or. de
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Muudatusettepanek 428
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et teises lõigus 
osutatud erand on asjakohatu või ei vasta 
liidu õigusele, võtab ta kuue kuu jooksul 
pärast kogu vajaliku teabe saamist vastu 
rakendusotsuse, paludes liikmesriigil 
hoiduda kavandatud meetmete võtmisest. 
Erandit võib kohaldada juhul, kui 
komisjoni vastust ei ole kõnealuseks 
tähtajaks saabunud.

Kui komisjon leiab pärast kogu vajaliku 
teabe saamist, et teises lõigus kirjeldatud 
erand on asjakohatu või ei ole kooskõlas 
Euroopa Ühenduse õigusega, palub ta 
kolme kuu jooksul vastavat liikmesriigil 
keelduda kavandatud meetme 
rakendamisest. Erandit võib kohaldada 
juhul, kui komisjon ei reageeri 
eelnimetatud tähtaja jooksul.

Or. el

Selgitus

Juhtudel, kus erand on nõuetekohaselt põhjendatud ja seda peetakse hädavajalikuks, peavad 
liikmesriigid võtma eestvedaja rolli.

Muudatusettepanek 429
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lõikesse 3 lisatakse esimese lõigu 
järele järgmine lõik:

välja jäetud

„Notari kutseala puhul võib vastuvõttev 
liikmesriik korvamismeetme 
kindlaksmääramisel võtta arvesse 
nimetatud kutseala konkreetset tegevust 
tema territooriumil, eelkõige seoses 
kohaldatava õigusega.”;
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Or. en

Muudatusettepanek 430
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lõikesse 3 lisatakse esimese lõigu 
järele järgmine lõik:

välja jäetud

„Notari kutseala puhul võib vastuvõttev 
liikmesriik korvamismeetme 
kindlaksmääramisel võtta arvesse 
nimetatud kutseala konkreetset tegevust 
tema territooriumil, eelkõige seoses 
kohaldatava õigusega.”.

Or. fr

Muudatusettepanek 431
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Notari kutseala puhul võib vastuvõttev 
liikmesriik korvamismeetme 
kindlaksmääramisel võtta arvesse 
nimetatud kutseala konkreetset tegevust 
tema territooriumil, eelkõige seoses 
kohaldatava õigusega.

Notari kutseala puhul võib vastuvõttev 
liikmesriik korvamismeetme 
kindlaksmääramisel võtta arvesse 
nimetatud kutseala konkreetset tegevust 
tema territooriumil, eelkõige seoses 
kohaldatava õigusega.
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Vastuvõttev liikmesriik võib taotlejalt 
nõuda kuni kuuekuulise 
kohanemisperioodi läbimist enne 
sobivustestile lubamist.

Or. en

Selgitus

Member States should be allowed to impose an additional compensation measure before 
admitting applicants to the aptitude test. A short adaptation period of a limited duration 
before admission to the aptitude test serves to assure that he/she is able to correctly propose 
and fulfil the wide range of services in the host Member State which is regularly linked with 
judicial functions of the Member State.Civil law notaries have an obligation to contract 
(Kontrahierungszwang) and to proceed. This is important in the framework of authentic 
instruments and when notaries carry out judicial functions on behalf of the national courts 
(Gerichtskommissär in Austria and similar activities in Hungary, the Czech Republic, 
Slovakia). A civil law notary wishing to establish in another Member State cannot select 
notarial activities in this host Member State, but has to act and therefore have practical and 
theoretical knowledge in the whole services range of the notaries profession of the host 
Member State. He/she cannot refuse carrying out certain functions. This is a particularity that 
distinguishes notaries from other professions such as lawyers. The solution is to allow 
Member States to impose an additional compensation measure before admission to the 
aptitude test: praktiline kohanemisperiood (kohanemisetapp). This short adaptation period of 
a limited duration before admission of the applicant to the aptitude test can assure that he/she 
is able to correctly propose the wide range of services in the host Member State. It is in the 
interest of citizens and entreprises that notaries establishing in the host Member State are 
able to fulfil this obligation to contract.

Muudatusettepanek 432
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt d
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigete 1 ja 5 kohaldamisel tähendavad 
„oluliselt erinevad teemad” teemasid, mille 
tundmine on kutsealal tegutsemiseks 
oluline ja mille puhul sisserändaja läbitud 
koolitus erineb sisult märkimisväärselt 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutavast 
koolitusest.

4. Lõigete 1 ja 5 kohaldamisel tähendavad 
„oluliselt erinevad teemad” teemasid, mille 
tundmine ja millealane pädevus on 
kutsealal tegutsemiseks oluline ja mille 
puhul sisserändaja läbitud koolitus erineb 
sisult märkimisväärselt vastuvõtvas 
liikmesriigis nõutavast koolitusest.
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Or. en

Muudatusettepanek 433
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt d
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigete 1 ja 5 kohaldamisel tähendavad 
„oluliselt erinevad teemad” teemasid, mille 
tundmine on kutsealal tegutsemiseks 
oluline ja mille puhul sisserändaja läbitud 
koolitus erineb sisult märkimisväärselt 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutavast 
koolitusest.

4. Lõigete 1 ja 5 kohaldamisel tähendavad 
„oluliselt erinevad teemad” teemasid, mille 
tundmine on kutsealal tegutsemiseks 
oluline ja mille puhul sisserändaja läbitud 
koolitus erineb kestuselt või sisult 
märkimisväärselt vastuvõtvas liikmesriigis 
nõutavast koolitusest.

Or. fr

Muudatusettepanek 434
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt d
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 kohaldamisel järgitakse 
proportsionaalsuse põhimõtet. Eriti juhul, 
kui vastuvõttev liikmesriik kavatseb 
taotlejalt nõuda kas kohanemisaja läbimist 
või sobivustesti tegemist, peab ta 
kõigepealt kindlaks tegema, kas taotleja 
poolt mis tahes liikmesriigis või kolmandas 
riigis saadud töökogemuse käigus ja 
elukestva õppe kaudu omandatud 
teadmised, oskused ja pädevused katavad 
kas osaliselt või täielikult lõikes 4 osutatud 
oluliselt erinevaid teemasid.

5. Lõike 1 kohaldamisel järgitakse 
proportsionaalsuse põhimõtet. Eriti juhul, 
kui vastuvõttev liikmesriik kavatseb 
taotlejalt nõuda kas kohanemisaja läbimist 
või sobivustesti tegemist, peab ta 
kõigepealt kindlaks tegema, kas taotleja 
poolt mis tahes liikmesriigis või kolmandas 
riigis saadud töökogemuse käigus 
omandatud tööalased teadmised, oskused 
ja pädevused katavad kas osaliselt või 
täielikult lõikes 4 osutatud oluliselt 
erinevaid teemasid.
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Or. de

Muudatusettepanek 435
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt e
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) selgitama olulisi sisulisi erinevusi; c) selgitama olulisi sisulisi erinevusi ning 
kuidas need erinevused avaldavad mõju 
kutsetöötaja võimele oma kutsealal 
vastuvõtvas liikmesriigis rahuldaval viisil 
töötada;

Or. fr

Muudatusettepanek 436
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt e
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 14 – lõige 6 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) selgitama, miks ei saa nimetatud 
oluliste erinevuste tõttu taotleja 
kõnealusel kutsealal vastuvõtva 
liikmesriigi territooriumil rahuldaval viisil 
töötada;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 437
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt e
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 14 – lõige 6 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) selgitama, miks ei saa nimetatud olulisi 
erinevusi kompenseerida taotleja poolt 
töökogemuse käigus ja elukestva õppe 
kaudu omandatud teadmiste, oskuste ja 
pädevustega.

e) selgitama, miks ei saa nimetatud olulisi 
erinevusi kompenseerida taotleja poolt 
töökogemuse käigus ja asjaomaste 
institutsioonide sertifitseeritud elukestva 
õppe kaudu omandatud teadmiste, oskuste 
ja pädevustega.

Or. el

Selgitus

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

Muudatusettepanek 438
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt e
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 14 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõikes 1 osutatud sobivustesti viiakse 
läbi vähemalt kaks korda aastas ning
esimesest testist läbikukkumise korral on 
taotlejatel lubatud testi vähemalt kord 
uuesti sooritada.

7. Liikmesriik tagab võimaluse teha lõikes 
1 osutatud sobivustesti hiljemalt kuue kuu 
jooksul alates kompensatsioonimeetme 
kehtestamist konkreetsele taotlejale.
Esimesest testist läbikukkumise korral on 
taotlejal lubatud testi vähemalt kord uuesti 
sooritada.

Or. cs

Selgitus

Liikmesriik oleks sunnitud pakkuma kaks korda aastas võimalust sobivustesti teha ka juhul, 
kui keegi kvalifikatsiooni tunnustamist ei taotleks. Väheliikuvate kutsealade ja väikeste 
liikmesriikide puhul oleks see nõue põhjendamatu ja kujutaks endast liigset 
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administratiivkoormust.

Muudatusettepanek 439
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt f (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 14 – lõige 8 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) Lõike 8 järele lisatakse järgmine uus 
lõik:
Lõigete 1 kuni 8 kohaldamiseks esitavad 
liikmesriikide pädevad asutused alates 
[lisada kuupäev − artikli 3 lõike 1 
esimeses lõigus sätestatud kuupäevale 
järgnev päev] ja seejärel iga viie aasta 
järel komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele üldsusele kättesaadavad 
aruanded oma otsuste kohta seoses 
korvamismeetmetega, sealhulgas nende 
põhjendused, ning selle kohta, kas teiste 
liikmesriikidega kooskõlastamise suhtes 
tehti edusamme, muu hulgas ühiste 
koolituspõhimõtete teel.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada läbipaistvus ja liikmesriikidevaheline 
kooskõlastamine korvamismeetmete rakendamisel.

Muudatusettepanek 440
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 17 uus 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 uus 

(13 a) Liikmesriigid võivad teiste 
liikmesriikide spetsialistidelt nõuda 
tõendust pideva kutsealase arengu 
läbimise kohta vaid siis, kui vastuvõttev 
liikmesriik nõuab oma kodanikelt samade 
meetmete võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Peatükk III – pealkiri ja sätted

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) III peatüki pealkiri asendatakse 
järgmisega:
Tunnustamine ühiste koolitusnõuete ja -
tasemete alusel
(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti kohta. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. fr

Muudatusettepanek 442
Heide Rühle, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 
IV lisas toodud ja artikli 16 kohaselt 
töökogemuse tunnustamise objektiks 
olevate tegevusalade nimekirjade 
kohandamiseks nomenklatuuri 
ajakohastamise või selgitamise eesmärgil, 
tingimusel et see ei hõlma üksikute 
kategooriatega seotud tegevusalade ulatuse 
kitsendamist.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 
IV lisas toodud ja artikli 16 kohaselt 
töökogemuse tunnustamise objektiks 
olevate tegevusalade nimekirjade 
kohandamiseks nomenklatuuri 
ajakohastamise või selgitamise eesmärgil, 
tingimusel et see ei hõlma üksikute 
kategooriatega seotud tegevusalade ulatuse 
kitsendamist ega IV lisa loetellu lisatud 
tegevuste lisamist mõnesse muusse 
loetellu.

Or. de

Muudatusettepanek 443
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 21 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Artikli 21 lõiked 4, 6 ja 7 jäetakse 
välja.

(15) Artikli 21 lõige 7 jäetakse välja.

Or. de

Muudatusettepanek 444
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 21 – lõige 8 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Liikmesriigid võivad nõuda, et 
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spetsialistid, kellel on V lisa punktides 
5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 esitatud 
kvalifikatsiooni tõendav dokument, võivad 
kasutada lõikes 1 esitatud sätteid vaid siis, 
kui nad on kvalifikatsiooni omandanud 
eelneva kolme aasta jooksul või suudavad 
pädeva asutuse või mõne teise asjaomase 
organisatsiooni kinnituse abil tõendada, 
et nad on vastaval tegevusalal tegelikult ja 
seaduslikult tegutsenud vähemalt kolmel 
järjestikusel aastal kinnituse väljaandmise 
kuupäevale eelnenud viie aasta jooksul. 
Kui niiviisi ei ole sätestatud, võivad 
liikmesriigid hinnata spetsialisti 
kvalifikatsiooni III jaotise I peatükis 
esitatud sätete alusel või anda riiklike 
õigusaktide alusel piiratud juurdepääs 
kutsealale.

Or. en

Selgitus

Direktiiviga tuleks anda pädevatele asutustele võimalus siduda automaatne tunnustamine 
nõudega tõendada hiljutist ja asjaomast kutsealast kogemust.

Muudatusettepanek 445
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Artikli 21 lõige 4 sõnastatakse 
järgmiselt:
4. Liikmesriigid ei ole siiski kohustatud 
kohaldama V lisa punktis 5.6.2 sätestatud 
kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente 
uute avalike apteekide asutamise suhtes. 
Käesoleva lõike mõistes loetakse uuteks 
apteekideks vähem kui kolm aastat lahti 
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olnud apteeke.

Or. de

Selgitus

Endiselt eksisteerivate erinevuste tõttu liikmesriikide õiguskorra vahel apteekide asutamise 
kohta peaks kolme aasta klausel alles jääma.

Muudatusettepanek 446
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 21a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teatisele lisatakse 
aruanne, mis näitab teatatud 
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide 
vastavust käesoleva direktiivi 
asjakohastele nõuetele. Aruande esitab 
liikmesriigi määratud asjakohane 
ametiasutus või organ, kes on pädev 
hindama kvalifikatsiooni tõendavate 
dokumentide vastavust käesolevale 
direktiivile.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 447
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 21a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teatisele lisatakse 
aruanne, mis näitab teatatud 

välja jäetud
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kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide 
vastavust käesoleva direktiivi 
asjakohastele nõuetele. Aruande esitab 
liikmesriigi määratud asjakohane 
ametiasutus või organ, kes on pädev 
hindama kvalifikatsiooni tõendavate 
dokumentide vastavust käesolevale 
direktiivile.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Sari Essayah, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 21a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teatisele lisatakse 
aruanne, mis näitab teatatud 
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide 
vastavust käesoleva direktiivi 
asjakohastele nõuetele. Aruande esitab 
liikmesriigi määratud asjakohane 
ametiasutus või organ, kes on pädev 
hindama kvalifikatsiooni tõendavate 
dokumentide vastavust käesolevale 
direktiivile.

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 449
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 21a – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon leiab, et lõikes 1 osutatud 
teatatud õigusaktid ei vasta käesolevale 
direktiivile, võtab ta kuue kuu jooksul 
pärast kogu vajaliku teabe saamist vastu 
rakendusotsuse kõnealuse mittevastavuse 
kohta.

4. Kui komisjon leiab, et lõikes 1 osutatud 
teatatud õigusaktid ei vasta käesolevale 
direktiivile, võtab ta kuue kuu jooksul 
pärast kogu vajaliku teabe saamist artikli 
58 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt 
vastu rakendusotsuse kõnealuse 
mittevastavuse kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 450
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Artiklile 22 lisatakse teine lõik: välja jäetud

„Esimese lõigu punkti b kohaldamiseks 
esitavad liikmesriikide pädevad asutused 
alates [lisada kuupäev – artikli 3 lõike 1 
esimeses lõigus sätestatud kuupäevale 
järgnev päev] ning seejärel iga viie aasta 
järel komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele üldsusele kättesaadavad 
aruanded oma arstide, meditsiinitöötajate, 
üldõdede, hambaarstide, 
spetsialiseerunud hambaarstide, 
veterinaararstide, ämmaemandate ja 
proviisorite täiendusõppe ja -koolituse 
korra kohta.”.

Or. de

Selgitus

Tarbetu halduskoormuse vältimine.
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Muudatusettepanek 451
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 22 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti b kohaldamiseks 
esitavad liikmesriikide pädevad asutused 
alates [lisada kuupäev – artikli 3 lõike 1 
esimeses lõigus sätestatud kuupäevale 
järgnev päev] ning seejärel iga viie aasta
järel komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
üldsusele kättesaadavad aruanded oma 
arstide, meditsiinitöötajate, üldõdede, 
hambaarstide, spetsialiseerunud 
hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate ja proviisorite 
täiendusõppe ja -koolituse korra kohta.

Esimese lõigu punkti b kohaldamiseks 
esitavad liikmesriikide pädevad asutused 
alates [lisada kuupäev – artikli 3 lõike 1 
esimeses lõigus sätestatud kuupäevale 
järgnev päev] ning seejärel iga viie aasta 
järel komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
üldsusele kättesaadavad aruanded oma 
arstide, meditsiinitöötajate, üldõdede, 
hambaarstide, spetsialiseerunud 
hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate ja proviisorite 
täiendusõppe ja -koolituse korra kohta. c) 
Liikmesriigid peavad kehtestama süsteemi 
tagamaks, et tervishoiuspetsialistid 
ajakohastavad korrapäraselt oma teadmisi 
pideva kutsealase arengu abil.

Or. en

Muudatusettepanek 452
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 22 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti b kohaldamiseks 
esitavad liikmesriikide pädevad asutused 
alates [lisada kuupäev – artikli 3 lõike 1 
esimeses lõigus sätestatud kuupäevale 
järgnev päev] ning seejärel iga viie aasta 

Esimese lõigu punkti b kohaldamiseks 
esitavad liikmesriikide pädevad asutused 
alates [lisada kuupäev – artikli 3 lõike 1 
esimeses lõigus sätestatud kuupäevale 
järgnev päev] ning seejärel iga viie aasta 
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järel komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
üldsusele kättesaadavad aruanded oma 
arstide, meditsiinitöötajate, üldõdede, 
hambaarstide, spetsialiseerunud 
hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate ja proviisorite 
täiendusõppe ja -koolituse korra kohta.

järel komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
üldsusele kättesaadavad, arusaadavad, 
põhjalikud ja kergesti kättesaadavad
hindamisaruanded oma arstide, 
meditsiinitöötajate, üldõdede, 
hambaarstide, spetsialiseerunud 
hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate ja proviisorite 
täiendusõppe ja -koolituse korra kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 453
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 22 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti b kohaldamiseks 
esitavad liikmesriikide pädevad asutused 
alates [lisada kuupäev – artikli 3 lõike 1 
esimeses lõigus sätestatud kuupäevale 
järgnev päev] ning seejärel iga viie aasta 
järel komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
üldsusele kättesaadavad aruanded oma 
arstide, meditsiinitöötajate, üldõdede, 
hambaarstide, spetsialiseerunud 
hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate ja proviisorite 
täiendusõppe ja -koolituse korra kohta.

Esimese lõigu punkti b kohaldamiseks 
esitavad liikmesriikide pädevad asutused 
alates [lisada kuupäev – artikli 3 lõike 1 
esimeses lõigus sätestatud kuupäevale 
järgnev päev] ning seejärel iga viie aasta 
järel komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
üldsusele kättesaadavad aruanded oma 
arstide, meditsiinitöötajate, üldõdede, 
hambaarstide, spetsialiseerunud 
hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate ja proviisorite kutsealase 
arendamise korra kohta. Liikmesriigid 
peavad kehtestama süsteemid tagamaks, 
et spetsialistid saavad korrapäraselt 
ajakohastada oma oskusi ja teadmisi 
kutse-eetika nõuete kohta mõne pideva 
kutsealase arengu liigi abil.

Or. en

Muudatusettepanek 454
Phil Prendergast
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 22 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti b kohaldamiseks 
esitavad liikmesriikide pädevad asutused 
alates [lisada kuupäev – artikli 3 lõike 1 
esimeses lõigus sätestatud kuupäevale 
järgnev päev] ning seejärel iga viie aasta 
järel komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
üldsusele kättesaadavad aruanded oma 
arstide, meditsiinitöötajate, üldõdede, 
hambaarstide, spetsialiseerunud 
hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate ja proviisorite 
täiendusõppe ja -koolituse korra kohta.

Esimese lõigu punkti b kohaldamiseks 
esitavad liikmesriikide pädevad asutused 
alates [lisada kuupäev – artikli 3 lõike 1 
esimeses lõigus sätestatud kuupäevale 
järgnev päev] ning seejärel iga viie aasta 
järel komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
üldsusele kättesaadavad aruanded oma 
arstide, meditsiinitöötajate, üldõdede, 
hambaarstide, spetsialiseerunud 
hambaarstide, veterinaararstide, 
spetsialiseerunud veterinaararstide, 
ämmaemandate, proviisorite ja 
spetsialiseerunud proviisorite 
täiendusõppe ja -koolituse korra kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17 (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid kehtestavad süsteemi 
tagamaks, et tervishoiutöötajad 
ajakohastavad korrapäraselt oma oskusi 
pideva kutsealase arengu abil.

Or. en

Muudatusettepanek 456
Bernadette Vergnaud
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Isikute puhul, kes alustasid oma õpinguid 
enne 1. jaanuari 1972, võib esimeses 
lõigus nimetatud õppekava hõlmata kuut 
kuud täisajaga praktilist koolitust ülikooli 
tasemel, mille üle teeb järelevalvet pädev 
asutus.
Erandina esimesest lõigust võib 
liikmesriike erandkorras vastavalt 
artiklis 21a määratletud teavitamiskorrale 
teavitada vähem kui kuue aasta pikkuse 
õppega õppekavast, mida võib lisaks 
väljendada ka samaväärsete ECTS-
ainepunktidega eeldusel, et see õppekava 
sisaldab vähemalt 5 500 tunnist 
teoreetilist ja praktilist koolitust, mida 
korraldatakse kas ülikooli poolt või 
viimase järelevalve all. Sellisel juhul tuleb 
artikli 21a lõikes 2 sätestatud aruandele 
lisada sõltumatu asutuse läbi viidud 
täiendav hinnang, milles kinnitatakse, et 
nimetatud õppekava on piisava 
kvaliteediga ja vastab käesoleva direktiivi 
nõuetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 457
Anna Hedh
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – punkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. sv

Muudatusettepanek 458
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 459
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Siinkohal on vaja säilitada kehtiva direktiivis 2005/36/EÜ sätestatud õppe miinimumtaset, 
milleks on kuus aastat, et võimaldada haridussüsteemide ühtlustamist ülespoole. Samavõrd 
vajalik on võtta arvesse eelkõige haiglas läbitud residentuuri.

Muudatusettepanek 460
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse lõige 4: välja jäetud

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada:
a) millised on lõike 3 punktis a osutatud 
piisavad teadmised teadusalade kohta 
kooskõlas teaduse ja tehnika arenguga 
ning milliseid vajalikke pädevusi peaksid 
kõnealused teadmised hõlmama;
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b) millisel määral on vajalik lõike 3 
punktis b osutatud üksikasjade piisav 
mõistmine ning millised on sellise 
mõistmise jaoks vajalikud pädevused 
kooskõlas teaduse arenguga ning
hariduses toimunud arengutega 
liikmesriikides;
c) millised on lõike 3 punktis c osutatud 
piisavad teadmised kliiniliste distsipliinide 
ja praktika kohta ning millised pädevused 
peaksid kõnealuste teadmistega 
kaasnema, pidades silmas teaduse ja 
tehnika arengut;
d) milline on lõike 3 punktis d osutatud 
nõuetekohane kliiniline kogemus ning 
milliseid vajalikke pädevusi peaks 
kõnealune kogemus hõlmama, pidades 
silmas teaduse ja tehnika arengut ning 
hariduses toimunud arenguid 
liikmesriikides.”.

Or. de

Muudatusettepanek 461
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjonil on õigus pärast artikli 58a 
(uus) kohast kutseühingutega 
konsulteerimist ja nende ettepanekute 
kaasamist võtta kooskõlas artikliga 58a 
vastu delegeeritud õigusakte, et täpsustada:

Or. en
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Muudatusettepanek 462
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lõige 2 asendatakse järgmisega:
2. Eriarsti õpe hõlmab teoreetilist ja 
praktilist koolitust kas ülikoolis või 
arstiõpet andvas haiglas või vajaduse 
korral pädevate ametiasutuste või 
organite heaks kiidetud meditsiinilise abi 
asutuses.
Liikmesriigid tagavad, et peetakse kinni V 
lisa punktis 5.1.3 eri erialade kohta 
toodud miinimumnõuetest eriarsti õppe 
kestuse ja sisu kohta. Koolitus peab 
toimuma pädevate ametiasutuste või 
organite järelevalve all. See peab 
sisaldama eriarstiks koolitatava isiklikku 
osalemist kõnealuste teenustega 
kaasnevates tegevustes ja kohustustes.

Or. de

Selgitus

Kogu Euroopas peab kehtima eriarsti ajaliselt ja sisuliselt ühtne määratlus, et tagada 
teadmiste, praktiliste oskuste ja üldiste kutseoskuste ühtne kontroll. Kriteeriumide 
väljatöötamisel peaks komisjon kasutama ka Euroopa kutseorganisatsioonide kutseoskusi. 
See ettepanek peaks algatama arutelu asjaomaste ühtlustamismeetmete üle.

Muudatusettepanek 463
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2005/36
Artikkel 25 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Lõige 2 asendatakse järgmisega:
2. Liikmesriigid tagavad, et eriarsti 
koolitusnõuded vastavad järgmistele 
põhitingimustele:
a) koolituse kestus on vähemalt viis 
aastat, mida võib täiendavalt väljendada 
samaväärsete ECTS-ainepunktidega. 
Selline koolitus peab toimuma pädevate 
ametiasutuste või organite järelevalve all. 
See peab sisaldama eriarstiks koolitatava 
isiklikku osalemist kõnealuste teenustega 
kaasnevates tegevustes ja kohustustes.
b) see tõendab, et eriarstiks koolitatav on 
omandanud pädevuse järgmistes 
valdkondades:
i) suhtlemine,
ii) probleemilahendus,
iii) teadmiste ja teaduse rakendamine,
iv) patsiendi läbivaatus,
v) patsiendi ravi,
vi) tervishoiu sotsiaalse ja kogukondliku 
konteksti rakendamine,
vii) enesereflektsioon.

Or. en

Selgitus

Eriarsti õpet on vaja ajakohastada.

Muudatusettepanek 464
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 – alapunkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 25 – lõige 3 a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Liikmesriigid võivad siseriiklikes 
õigusaktides sätestada osalise vabastuse 
eriarsti õppe teatavate osade läbimisest, kui 
koolituse kõnealune osa juba läbitud muu 
erialase õppekava raames, mis on loetletud 
V lisa punktis 5.1.3, ning tingimusel, et 
kutsetöötaja on erialase kvalifikatsiooni 
kõnealuses liikmesriigis juba varem 
omandanud. Liikmesriigid tagavad, et 
antud vabastus ei ületa ühte kolmandikku 
V lisa punktis 5.1.3 osutatud eriarsti õppe 
minimaalsest kestusest.

3a. Liikmesriigid võivad siseriiklikes 
õigusaktides sätestada osalise vabastuse 
eriarsti õppe teatavate osade läbimisest, kui 
koolituse kõnealune osa juba läbitud muu 
erialase õppekava raames, mis on loetletud 
V lisa punktis 5.1.3, ning tingimusel, et 
kutsetöötaja on erialase kvalifikatsiooni 
kõnealuses liikmesriigis juba varem 
omandanud.

Or. en

Muudatusettepanek 465
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 
seoses V lisa punktis 5.1.3 osutatud 
koolituse minimaalse kestuse
kohandamisega teaduse ja tehnika 
arenguga.

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 
seoses V lisa punktis 5.1.3 osutatud 
koolituse kestuse ja sisu 
miinimumnõuetega kohandamisega 
koostöös Euroopa 
kutseorganisatsioonidega.

Or. de

Selgitus

Kogu Euroopas peab olemas olema eriarsti ajaliselt ja sisuliselt ühtne määratlus, et tagada 
teadmiste, praktiliste oskuste ja üldiste kutseoskuste ühtne kontroll. Kriteeriumide 
väljatöötamisel peaks komisjon kasutama ka Euroopa kutseorganisatsioonide kutseoskusi. 
See ettepanek peaks algatama arutelu asjaomaste ühtlustamismeetmete üle.
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Muudatusettepanek 466
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 
seoses V lisa punktis 5.1.3 osutatud
koolituse minimaalse kestuse 
kohandamisega teaduse ja tehnika 
arenguga.

5. Komisjonil on õigus pärast artikli 58a 
(uus) kohast kutseühingutega 
konsulteerimist ja nende ettepanekute 
kaasamist võtta kooskõlas artikliga 58a 
vastu delegeeritud õigusakte seoses V lisa 
punktis 5.1.3 osutatud koolituse 
minimaalse kestuse kohandamisega 
teaduse ja tehnika arenguga.

Or. en

Muudatusettepanek 467
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et käesolevas direktiivis võetaks 
arvesse siseriiklikes õigusaktides toimunud 
muudatusi, on komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 58a vastu delegeeritud 
õigusakte seoses selliste uute 
meditsiinierialade lisamisega V lisa punkti 
5.1.3, mis on levinud vähemalt ühes 
kolmandikus liikmesriikides.

Selleks et käesolevas direktiivis võetaks 
arvesse siseriiklikes õigusaktides toimunud 
muudatusi, on komisjonil õigus pärast 
artikli 58a (uus) kohast kutseühingutega 
konsulteerimist ja nende ettepanekute 
kaasamist võtta kooskõlas artikliga 58a 
vastu delegeeritud õigusakte seoses selliste 
uute meditsiinierialade lisamisega V lisa 
punkti 5.1.3, mis on levinud vähemalt ühes 
kolmandikus liikmesriikides.

Or. en
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Muudatusettepanek 468
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Üldõdede koolitusele vastuvõtmine 
sõltub vähemalt kümneaastase üldhariduse 
omandamisest, mida tõendab diplom, 
tunnistus või muu liikmesriigi pädevate 
ametiasutuste või organite välja antud 
dokument või õenduskooli 
sisseastumiseksamitega võrdväärsel 
tasemel eksamite edukat sooritamist 
tõendav tunnistus. Ilma et see piiraks 
eespool öeldut, võivad liikmesriigid 
sätestada riigi tasandil pikema 
üldhariduse eeldusena koolitusele 
vastuvõtmiseks.”

Or. de

Selgitus

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und -pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten haben die 
Möglichkeit, auf nationaler Ebene über diesen Mindestansatz hinauszugehen und mehr als 
zehn Jahre allgemeine Schulbildung als Zulassungsvoraussetzung zur Ausbildung 
vorzuschreiben.

Muudatusettepanek 469
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 470
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Üldõdede koolitusele vastuvõtmine 
sõltub vähemalt 10 aasta läbimisest 
12aastasest üldharidusest, mis tuleb 
samuti omandada koolitusperioodi 
jooksul. 12aastase üldhariduse
omandamist tõendab diplom, tunnistus või 
muu liikmesriigi pädevate ametiasutuste 
või organite välja antud dokument või 
võrdväärsel tasemel eksamite edukat 
sooritamist tõendav tunnistus.

Or. en

Muudatusettepanek 471
Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 472
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fi

Muudatusettepanek 473
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 474
Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Üldõdede koolitusele vastuvõtmine 
sõltub 12aastase üldhariduse omandamisest 
ja käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäevast algava viieaastase 
kohanemisperioodi läbimisest, mida 
tõendab diplom, tunnistus või muu 
liikmesriigi pädevate ametiasutuste või 
organite välja antud dokument või 
õenduskooli sisseastumiseksamitega 
võrdväärsel tasemel eksamite edukat 
sooritamist tõendav tunnistus.

Or. en

Selgitus

Õenduse kvaliteedi parandamine aina keerukamas tervishoiusüsteemis nõuab hariduse 
kvaliteedi tõstmist. Mitmed liikmesriigid on juba seadnud õenduskooli vastuvõtmise 
tingimuseks 12aastase üldhariduse. Nende liikmesriikide puhul, kus üldharidus on lühema 
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kestusega, peaks muu hulgas tööturuprobleemide vältimiseks olema kehtestatud viieaastane 
kohanemisperiood. Teiseks saavad need liikmesriigid tõestada, et nende kvaliteeditase on 
võrdväärne.

Muudatusettepanek 475
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Üldõdede koolitusele vastuvõtmine 
sõltub:

Or. en

Muudatusettepanek 476
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üldõdede koolitusele vastuvõtmine 
sõltub 12aastase üldhariduse 
omandamisest, mida tõendab diplom, 
tunnistus või muu liikmesriigi pädevate 
ametiasutuste või organite välja antud 
dokument või õenduskooli 

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

sisseastumiseksamitega võrdväärsel 
tasemel eksamite edukat sooritamist 
tõendav tunnistus.

Or. de

Selgitus

Kohustusliku, vähemalt kümneaastase koolihariduse nõude säilitamine enne tegelikku 
kutseõpet üldõeks võtab arvesse nende liikmesriikide haridussüsteeme, kus kehtib duaalne 
haridussüsteem tegelikkusele suunatud kutsekoolide näol, mis on nendes kutsekoolides 
omandatud erialaste ja ühiskondlike hüvede tõttu osutunud väga konkurentsivõimeliseks.

Muudatusettepanek 477
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a. vähemalt 10aastase üldhariduse 
omandamisest, mida tõendab diplom, 
tunnistus või muu liikmesriigi pädevate 
ametiasutuste või organite välja antud 
dokument või õenduskooli sisseastumist 
võimaldavate võrdväärsel tasemel 
eksamite edukat sooritamist tõendav 
tunnistus.

Or. en

Muudatusettepanek 478
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõikes 1 osutatud üldõdede koolitusele
vastuvõtmise kriteeriumid on täidetud ka 
juhul, kui vähemalt kümneaastase 
koolihariduse ja selle eduka lõpetamise 
järel on antud õigus alustada 
tegelikkusele suunatud kutseõpet üldõeks, 
kui samal ajal jätkatakse haridusteed 
tervishoiu- ja õenduskoolis.

Or. de

Selgitus

Kohustusliku, vähemalt kümneaastase koolihariduse nõude säilitamine enne tegelikku 
kutseõpet üldõeks ja võrdväärse taseme saavutamine võtab arvesse nende liikmesriikide 
haridussüsteeme, kus kehtib duaalne haridussüsteem tegelikkusele suunatud kutsekoolide 
näol, mis on nendes kutsekoolides omandatud erialaste ja ühiskondlike hüvede tõttu osutunud 
väga konkurentsivõimeliseks.

Muudatusettepanek 479
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b. diplomi, tunnistuse või muu 
kvalifikatsiooni tõendava dokumendi 
olemasolust, mis annab võimaluse astuda 
12aastase üldhariduse põhjal sisse 
ülikooli või võrdväärseks tunnustatud 
tasemel kõrgkooli.

Or. en
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Muudatusettepanek 480
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31– lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 
seoses muudatustega V lisa punktis 5.2.1 
sätestatud loetelus, eesmärgiga kohandada 
seda hariduse, teaduse ja tehnika arenguga.

Komisjonil on õigus pärast artikli 58a 
(uus) kohast kutseühingutega 
konsulteerimist ja nende ettepanekute 
kaasamist võtta kooskõlas artikliga 58a 
vastu delegeeritud õigusakte seoses 
muudatustega V lisa punktis 5.2.1 
sätestatud loetelus, eesmärgiga kohandada 
seda hariduse, teaduse ja tehnika arenguga.

Or. en

Muudatusettepanek 481
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31– lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 
seoses muudatustega V lisa punktis 5.2.1 
sätestatud loetelus, eesmärgiga kohandada 
seda hariduse, teaduse ja tehnika arenguga.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 
seoses muudatustega V lisa punktis 5.2.1 
sätestatud loetelus, eesmärgiga kohandada 
seda hariduse, teaduse ja tehnika arenguga 
ja õenduse kutseala arengu ja 
edusammudega.

Or. en

Muudatusettepanek 482
Ildikó Gáll-Pelcz
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldõdede koolitus hõlmab vähemalt 
kolmeaastast õpet, mis sisaldab vähemalt 
4 600 tundi teoreetilist ja kliinilist 
koolitust, kusjuures teoreetilise koolituse 
kestus moodustab vähemalt ühe 
kolmandiku ja kliinilise koolituse kestus 
vähemalt poole koolituse miinimumajast. 
Liikmesriigid võivad anda osalise 
vabastuse isikutele, kes on läbinud osa 
koolitusest vähemalt võrdväärsel tasemel 
kursustel.

Üldõdede koolitus hõlmab vähemalt 4 600 
tundi teoreetilist ja kliinilist koolitust, 
kusjuures teoreetilise koolituse kestus 
moodustab vähemalt ühe kolmandiku ja 
kliinilise koolituse kestus vähemalt poole 
koolituse miinimumajast. Liikmesriigid 
võivad anda osalise vabastuse isikutele, kes 
on läbinud osa koolitusest vähemalt 
võrdväärsel tasemel kursustel.

Or. en

Muudatusettepanek 483
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldõdede koolitus hõlmab vähemalt 
kolmeaastast õpet, mis sisaldab vähemalt 
4 600 tundi teoreetilist ja kliinilist 
koolitust, kusjuures teoreetilise koolituse 
kestus moodustab vähemalt ühe 
kolmandiku ja kliinilise koolituse kestus 
vähemalt poole koolituse miinimumajast. 
Liikmesriigid võivad anda osalise 
vabastuse isikutele, kes on läbinud osa 
koolitusest vähemalt võrdväärsel tasemel 
kursustel.

Üldõdede koolituse mahu otsustab 
liikmesriik, kuid minimaalselt hõlmab see 
vähemalt kolmeaastast õpet, mis sisaldab 
vähemalt 4 600 tundi teoreetilist ja 
kliinilist koolitust, kusjuures teoreetilise 
koolituse kestus moodustab vähemalt ühe 
kolmandiku ja kliinilise koolituse kestus 
vähemalt poole koolituse miinimumajast.

Or. en
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Muudatusettepanek 484
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldõdede koolitus hõlmab vähemalt 
kolmeaastast õpet, mis sisaldab vähemalt 
4 600 tundi teoreetilist ja kliinilist 
koolitust, kusjuures teoreetilise koolituse 
kestus moodustab vähemalt ühe 
kolmandiku ja kliinilise koolituse kestus 
vähemalt poole koolituse miinimumajast. 
Liikmesriigid võivad anda osalise 
vabastuse isikutele, kes on läbinud osa 
koolitusest vähemalt võrdväärsel tasemel 
kursustel.

Üldõdede koolitus hõlmab vähemalt 
kolmeaastast õpet, mida võib ühtlasi 
väljendada samaväärsete ECTS-
ainepunktidega ja mis sisaldab vähemalt 
4 600 tundi teoreetilist ja kliinilist 
koolitust, kusjuures teoreetilise koolituse 
kestus moodustab vähemalt ühe 
kolmandiku ja kliinilise koolituse kestus 
vähemalt poole koolituse miinimumajast. 
Liikmesriigid võivad anda osalise 
vabastuse isikutele, kes on läbinud osa 
koolitusest vähemalt võrdväärsel tasemel 
kursustel.

Or. en

Muudatusettepanek 485
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt c a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31 – lõige 4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teoreetiline koolitus on õdede koolituse 
see osa, kus õeõpilased omandavad 
lõigetes 6 ja 7 nõutud kutsealaseid 
teadmisi, kutseoskusi ja pädevusi. 
Koolitust viivad läbi õenduseriala 
õppejõud ning teised pädevad isikud 
ülikoolides, samaväärseks tunnistatud 
tasemel kõrgkoolides ja õenduskoolides.
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Muudatusettepanek 486
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt c b (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31 – lõige 5 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kliiniline koolitus on õdede koolituse 
see osa, kus õeõpilased õpivad osana 
meeskonnast ja otseses kontaktis tervete 
või haigete üksikisikute ja/või 
kogukondadega korraldama, levitama ja 
hindama nõutavat igakülgset õendusabi, 
tuginedes omandatud teadmistele, 
oskustele ja pädevustele. Õeõpilased 
peavad õppima mitte üksnes töötama 
meeskonnas, vaid ka juhtima meeskonda 
ja korraldama üleüldist õendusabi, kaasa 
arvatud üksikisikute ja väikeste rühmade 
terviseõpetust, kas raviasutuses või 
kogukonnas.
See koolitus toimub haiglates, teistes 
raviasutustes ja kogukondades ning seda 
viivad läbi õenduseriala õppejõud, kellega 
teevad koostööd ja keda aitavad teised 
kvalifitseeritud õed. Õppeprotsessis võib 
osaleda ka muu kvalifitseeritud personal.
Õeõpilased osalevad kõnealuse osakonna 
tegevustes niivõrd, kuivõrd need tegevused 
on nende koolituseks asjakohased ja 
võimaldavad neil õppida täitma 
õendusabiga kaasnevaid kohustusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 487
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lisatakse lõige 7: välja jäetud

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada:
a) millised on lõike 6 punktis a osutatud 
piisavad teadmised üldõenduse 
teadusalade kohta, kooskõlas teaduse ja 
tehnika arenguga, ning milliseid vajalikke 
pädevusi peaksid kõnealused teadmised 
hõlmama kooskõlas teaduse ja tehnika 
arenguga ning hariduses toimunud 
hiljutiste arengutega;
b) millisel määral on vajalik lõike 6 
punktis a osutatud üksikasjade piisav 
mõistmine ning millised on sellisest 
mõistmisest tulenevad vajalikud 
pädevused kooskõlas teaduse ja tehnika 
arenguga ning hariduses toimunud 
hiljutiste arengutega;
c) millisel määral on vajalik lõike 6 
punktis b osutatud üksikasjade piisav 
tundmine ning millised on sellistest 
teadmistest tulenevad vajalikud pädevused 
kooskõlas teaduse arenguga ning 
hariduses toimunud hiljutiste arengutega;
d) milline on lõike 6 punktis c osutatud 
piisav kliiniline töökogemus ning millised 
on sellisest piisavast kliinilisest 
töökogemusest tulenevad vajalikud 
pädevused kooskõlas teaduse ja tehnika 
arenguga ning hariduses toimunud 
hiljutiste arengutega.”.
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Muudatusettepanek 488
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31 – lõige 7 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Võrreldavus saavutatakse ka 
õpitulemuste ühise määratlemise teel. 
Luba kutsenimetuse kasutamiseks 
antakse, kui on täidetud eelnevalt 
määratletud nõuded kvalifikatsioonile ja 
muud eeldused.

Or. de

Muudatusettepanek 489
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjonil on õigus pärast artikli 58a 
(uus) kohast kutseühingutega 
konsulteerimist ja nende ettepanekute 
kaasamist võtta kooskõlas artikliga 58a 
vastu delegeeritud õigusakte, et täpsustada:

Or. en

Muudatusettepanek 490
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
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Handzlik, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Üldõe kvalifikatsioon tõendab, et 
kõnealune isik on võimeline rakendama 
vähemalt järgmisi teadmisi, oskusi ja 
põhipädevusi sõltumata sellest, kas 
koolitus toimus ülikoolis, samaväärseks 
tunnistatud tasemel kõrgkoolis või 
õenduskoolis:

Or. en

Muudatusettepanek 491
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) millised on lõike 6 punktis a osutatud 
piisavad teadmised üldõenduse 
teadusalade kohta, kooskõlas teaduse ja 
tehnika arenguga, ning milliseid vajalikke 
pädevusi peaksid kõnealused teadmised 
hõlmama kooskõlas teaduse ja tehnika 
arenguga ning hariduses toimunud 
hiljutiste arengutega;

a) pädevus vastutada patsientide ravimisel 
täielikult õendusabi kavandamise, 
korraldamise ja juhtimise eest lõike 6 
punktide a, b ja c kohaselt omandatud 
teadmiste ja oskuste alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 492
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
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Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) millisel määral on vajalik lõike 6
punktis a osutatud üksikasjade piisav 
mõistmine ning millised on sellisest 
mõistmisest tulenevad vajalikud 
pädevused kooskõlas teaduse ja tehnika 
arenguga ning hariduses toimunud 
hiljutiste arengutega;

b) pädevus töötada koos teiste 
tervishoiusektori osalejatega, sealhulgas 
osaleda tervishoiutöötajate praktilisel 
koolitusel lõike 6 punktide d ja e kohaselt 
omandatud teadmiste ja oskuste alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 493
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) millisel määral on vajalik lõike 6
punktis b osutatud üksikasjade piisav 
tundmine ning millised on sellistest 
teadmistest tulenevad vajalikud pädevused 
kooskõlas teaduse arenguga ning 
hariduses toimunud hiljutiste arengutega;

c) pädevus suunata üksikisikuid, 
perekondi ja rühmi tervisliku eluviisi 
suunas lõike 6 punktide a ja b kohaselt 
omandatud teadmiste ja oskuste alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 494
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt d (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Igal juhul kehtivad üldõdede 
kutseoskuste suhtes järgmised 
miinimumnõuded:
Otsuste tegemine
Õde on pädev võtma täie vastutuse 
hooldusravi diagnoosimises, 
planeerimises, haldamises ja hindamises, 
hooldades patsiente oma õpingute käigus 
omandatud ja arendatud teadmiste, 
oskuste ja võimete põhjal, mis põhinevad 
parimatel teaduslikult tõestatud 
teadmistel, ja võttes arvesse 
meditsiiniõdede tegevusjuhendit.
Koostöö ja meeskonnatöö
Õde on pädev tegema tõhusat koostööd 
teiste tervishoiutöötajatega, sealhulgas 
juhendama abiõdesid või teisi 
tervishoiutöötajaid oma õpingute käigus 
omandatud ja arendatud teadmiste, 
oskuste ja võimete põhjal, mis põhinevad 
parimatel teaduslikult tõestatud 
teadmistel, ja võttes arvesse 
meditsiiniõdede tegevusjuhendit.
Tervishoiualane tugi- ja juhendustegevus
Õde on pädev toetama isikuid, perekondi 
ja gruppe tervislike eluviiside 
omaksvõtmise ja enese eest hoolitsemise 
alal oma õpingute käigus omandatud ja 
arendatud teadmiste, oskuste ja võimete 
põhjal, mis põhinevad parimatel 
teaduslikult tõestatud teadmistel, ja võttes 
arvesse meditsiiniõdede tegevusjuhendit.

Or. es
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Muudatusettepanek 495
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23 a (uus)
Direktiiv 2005/36
Artikkel 33a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Artikkel 33a jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Oluline on kaotada erinõuded Rumeenia ja Poola üldõdedele, kes läbisid koolituse enne 
ELiga liitumist. Rumeenia õed on läbinud pidevad koolitusprogrammid, mille korraldas 
Rumeenia õdede, ämmaemandate ja meditsiiniassistentide ühing, ning on seega 
ajakohastanud oma pädevusi. Paljud kõnealustest õdedest on lisaks läbinud koolitusi 
spetsialiseerunud ülikoolides. Seetõttu ei ole põhjust selliseid sätteid säilitada.

Muudatusettepanek 496
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 33 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) artikli 33 terve lõige 2 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Kõikidel õdedel Poolas on sõltumata nende koolitusest praeguses või varasemas 
haridussüsteemis samad pädevused. Poola õiguslike sätete kohaselt on õed kohustatud 
pidevalt ajakohastama oma teadmisi ja kutseoskusi. Kvalifikatsioone, mille Poola õed on 
omandanud enne Poola ühinemist ELiga, tuleks seetõttu tunnustada omandatud õiguste 
põhimõtte alusel, nagu on sätestatud direktiivi artiklis 23. Seega tunnistatakse artikli 33 
lõige 2 kehtetuks.
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Muudatusettepanek 497
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 –
punkt 23 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 33 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 31 lõikes 1 sätestatud uued 
sätted ei tohiks õõnestada nende 
üldhoolduse eest vastutavate õdede 
omandatud õigusi, kes alustasid 10aastase 
üldhariduse nõuetele vastavaid õpinguid 
enne käesoleva direktiivi ülevõtmist.

Or. fr

Muudatusettepanek 498
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23 – alapunkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tunnustavad õe 
kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente, 
mis on Poolas välja antud õdedele, kes on 
läbinud artiklis 31 kehtestatud koolituse 
miinimumnõuetele mittevastava koolituse 
enne 1. maid 2004, mida tõendab 
„bakalaureuse” diplom, mis on saadud 20. 
aprilli 2004. aasta õe ja ämmaemanda 
kutseala käsitleva seaduse ja mõningate 
teiste seaduste muutmise seaduse artiklis 
11 (30. aprilli 2004. aasta Poola Vabariigi 
Teataja nr 92, art 885) sätestatud 
spetsiaalse 

3. Liikmesriigid tunnustavad õe 
kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente, 
mis on Poolas välja antud õdedele, kes on 
läbinud artiklis 31 kehtestatud koolituse 
miinimumnõuetele mittevastava koolituse 
enne 1. maid 2004, mida tõendab 
„bakalaureuse” diplom, mis on saadud 20. 
aprilli 2004. aasta õe ja ämmaemanda 
kutseala käsitleva seaduse ja mõningate 
teiste seaduste muutmise seaduse artiklis 
11 (30. aprilli 2004. aasta Poola Vabariigi 
Teataja nr 92, art 885) sätestatud 
spetsiaalse 
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kvalifikatsioonitõstmisprogrammi alusel 
ning 12. aprilli 2010. aasta
tervishoiuministri määruse alusel, millega 
muudetakse 11. mai 2004. aasta
tervishoiuministri määrust nende õdede ja
ämmaemandate koolituse üksikasjalike 
tingimuste kohta, kellel on keskkooli 
lõputunnistus (viimane eksam – matura) ja 
kes on lõpetanud õe ja ämmaemanda 
kutseala õpetava meditsiinilütseumi ja 
meditsiinikutsekooli (21. aprilli 2010. 
aasta Poola Vabariigi Teataja nr 65, art 
420), eesmärgiga tõendada, et asjaomase 
isiku teadmised ja pädevus on V lisa 
punktis 5.2.2. Poola jaoks määratletud 
kvalifikatsiooni omavate õdedega 
samaväärne.

kvalifikatsioonitõstmisprogrammi alusel 
ning 11. mai 2004. aasta tervishoiuministri 
määruse alusel nende õdede ja
ämmaemandate koolituse üksikasjalike 
tingimuste kohta, kellel on keskkooli 
lõputunnistus (viimane eksam – matura) ja 
kes on lõpetanud õe ja ämmaemanda 
kutseala õpetava meditsiinilütseumi ja 
meditsiinikutsekooli (13. mai 2004. aasta
Poola Vabariigi Teataja nr 110, art 1170, 
edasiste muudatustega) ja mis asendati 15 
juuli 2011. aasta akti artikliga 55.2 õdede 
ja ämmaemandate kutseala kohta (23. 
augusti 2011. aasta Poola Vabariigi 
Teataja nr 174, art 1039), ning 
tervishoiuministeeriumi 14. juuni 2012. 
aasta määruse alusel nende õdede ja 
ämmaemandate kõrghariduse 
üksikasjalike tingimuste kohta, kellel on 
keskkooli lõputunnistus (viimane eksam –
matura) ja kes on lõpetanud õe ja 
ämmaemanda kutseala õpetava 
meditsiinikeskkooli või 
meditsiinikõrgkooli (6. juuli 2012. aasta 
Poola Vabariigi Teataja art 770), 
eesmärgiga tõendada, et asjaomase isiku 
teadmised ja pädevus on V lisa punktis 
5.2.2. Poola jaoks määratletud 
kvalifikatsiooni omavate õdedega 
samaväärne.

Or. en

Muudatusettepanek 499
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hambaarsti põhiõpe hõlmab kokku 
vähemalt viieaastast täisajaga teoreetilist 
ja praktilist õppetööd, mida võib 

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

ainepunktidega, ja mis hõlmab vähemalt 
5000 tundi teoreetilist ja praktilist 
täisajaga õppetööd, mis sisaldab vähemalt 
V lisa punktis 5.3.1 kirjeldatud õppekava ja 
mis toimub ülikoolis, sellega võrdväärseks 
tunnistatud tasemel kõrgharidust andvas 
asutuses või ülikooli järelevalve all.

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 500
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Hambaarsti põhiõpe hõlmab kokku 
vähemalt viieaastast täisajaga teoreetilist ja 
praktilist õppetööd, mida võib täiendavalt 
väljendada samaväärsete ECTS-
ainepunktidega, mis koosneb vähemalt 
5000 tunnist teoreetilisest ja praktilisest 
koolitusest ja sisaldab vähemalt V lisa 
punktis 5.3.1 kirjeldatud õppekava ja mis 
toimub ülikoolis, sellega võrdväärseks 
tunnistatud tasemel kõrgharidust andvas 
asutuses või ülikooli järelevalve all. 
Liikmesriigid võivad anda osalise 
vabastuse isikutele, kes on läbinud osa 
koolitusest vähemalt võrdväärsel tasemel 
kursustel, mis hõlmasid V lisa punktis 
5.3.1 nõutud õppeaineid.

Or. en
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Selgitus

Selgitatakse koolituse kestust, et vältida diplomite tunnustamist, mis omandati vähesisukate 
koolitusprogrammide tulemusena. Viide ECTS-ainepunktidele peaks olema täiendav ning 
mitte asendama õppeaastate arvu, kuna ECTS-ainepunktide ei ole ühtset arusaama. Selleks, 
et vältida ebavajalikke kordusi, on ka mõistlik tunnustada eelnevat asjaomast koolitust teises 
valdkonnas. Selline säte on juba olemas üldõdede jaoks.

Muudatusettepanek 501
Marian Harkin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Hambaarsti põhiõpe hõlmab kokku 
vähemalt viit aastat, mida võib väljendada 
ka samaväärse 300 ECTS-ainepunktiga, 
mis hõlmab vähemalt 5000 tundi täisajaga 
teoreetilist ja praktilist õppetööd ja
sisaldab vähemalt V lisa punktis 5.3.1 
kirjeldatud õppekava ja mis toimub 
ülikoolis, sellega võrdväärseks tunnistatud 
tasemel kõrgharidust andvas asutuses või 
ülikooli järelevalve all.

Or. en

Muudatusettepanek 502
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 24 – alapunkt a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 34 – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hambaarsti põhiõpe hõlmab kokku 
vähemalt viieaastast või 5000 tundi 
täisajaga teoreetilist ja praktilist õppetööd, 
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mida võib väljendada ka samaväärsete 
ECTS-ainepunktidega, mis sisaldab 
vähemalt V lisa punktis 5.3.1 kirjeldatud 
õppekava ja mis toimub ülikoolis, sellega 
võrdväärseks tunnistatud tasemel 
kõrgharidust andvas asutuses või ülikooli 
järelevalve all. Liikmesriigid võivad anda 
osalise vabastuse isikutele, kes on saanud 
eelneva tõendatud kvalifikatsiooni 
vähemalt võrdväärsel tasemel kursustel, 
mis hõlmasid V lisa punktis 5.3.1 nõutud 
õppeaineid.

Or. en

Muudatusettepanek 503
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 
seoses kohanduste tegemisega V lisa 
punktis 5.3.1 sätestatud loetelus, 
eesmärgiga kohandada seda teaduse ja 
tehnika arenguga.

Komisjonil on õigus pärast artikli 58a 
(uus) kohast kutseühingutega 
konsulteerimist ja nende ettepanekute 
kaasamist võtta kooskõlas artikliga 58a 
vastu delegeeritud õigusakte seoses 
kohanduste tegemisega V lisa punktis 5.3.1 
sätestatud loetelus, eesmärgiga kohandada 
seda teaduse ja tehnika arenguga.

Or. en

Muudatusettepanek 504
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 24 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 34 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lõike 3 viimane lõik asendatakse 
järgmisega:
Kõnealune koolitus annab talle vajalikud 
oskused kõigi tegevuste jaoks, sealhulgas 
tervishoiu edendamiseks ja konkreetseks 
ennetustööks üksikisiku ja kogukonna 
tasandil, suu, selle osade ja 
stomatognaatse süsteemi kõvade ja 
pehmete kudede kõigi patoloogiate ja 
anomaaliate diagnoosimiseks ja raviks, 
sealhulgas anatoomiliseks ja 
funktsionaalseks taastamiseks.

Or. en

Selgitus

Hambaarstikoolituse nõuete ajakohastamine, et viia nad kooskõlla praeguste tavadega.

Muudatusettepanek 505
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjonil on õigus pärast artikli 58a 
(uus) kohast kutseühingutega 
konsulteerimist ja nende ettepanekute 
kaasamist võtta kooskõlas artikliga 58a 
vastu delegeeritud õigusakte, et täpsustada:

Or. en

Muudatusettepanek 506
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse lõige 4: välja jäetud

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada:
a) millised on lõike 3 punktis a osutatud 
piisavad teadmised hambaarstitöö 
teadusalade kohta ning millisel määral on 
vajalik samas punktis osutatud teaduslike 
meetodite mõistmine ning millised on 
sellistest teadmistest ja sellisest 
mõistmisest tulenevad vajalikud 
pädevused kooskõlas teaduse ja tehnika 
arenguga ning hariduses toimunud 
hiljutiste arengutega;
b) millisel määral on vajalik lõike 3 
punktis b osutatud üksikasjade piisav 
mõistmine ning millised on sellisest 
mõistmisest tulenevad vajalikud 
pädevused kooskõlas teaduse ja tehnika 
arenguga ning hariduses toimunud 
hiljutiste arengutega;
c) millisel määral on vajalik lõike 3 
punktis c osutatud üksikasjade piisav 
tundmine ning millised on sellest 
tulenevad vajalikud pädevused kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga;
d) millisel määral on vajalik lõike 3 
punktis d osutatud kliiniliste distsipliinide 
ja meetodite piisav tundmine ning millised 
on sellest tulenevad vajalikud pädevused 
kooskõlas teaduse ja tehnika arenguga;
e) milline on lõike 3 punktis e osutatud 
nõuetekohane kliinilise töö kogemus 
kooskõlas hariduses toimunud hiljutiste 
arengutega.”.

Or. de
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Muudatusettepanek 507
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 25 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hambaarsti täisajaga eriõpe kestab 
vähemalt kolm aastat, mida võib 
väljendada ka samaväärsete ECTS-
ainepunktidega, ja see toimub pädevate 
ametiasutuste või organite järelevalve all. 
Sellega peab kaasnema koolitatava 
hambaarst-praktikandi isiklik osalemine 
asjaomase asutuse tegevuses ja 
kohustustes.

Hambaarsti täisajaga eriõpe kestab 
vähemalt kolm aastat, mida võib lisaks
väljendada ka samaväärsete ECTS-
ainepunktidega, ja see toimub pädevate 
ametiasutuste või organite järelevalve all. 
Sellega peab kaasnema koolitatava 
hambaarst-praktikandi isiklik osalemine 
asjaomase asutuse tegevuses ja 
kohustustes.

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 508
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 25 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 35 – lõige 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 
seoses kohanduste tegemisega lõikes 2 
osutatud minimaalses õppeajas, eesmärgiga 
kohandada seda teaduse ja tehnika 
arenguga.

4. Komisjonil on õigus pärast artikli 58a 
(uus) kohast kutseühingutega 
konsulteerimist ja nende ettepanekute 
kaasamist võtta kooskõlas artikliga 58a 
vastu delegeeritud õigusakte seoses 
kohanduste tegemisega lõikes 2 osutatud 
minimaalses õppeajas, eesmärgiga 
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kohandada seda teaduse ja tehnika 
arenguga.

Or. en

Muudatusettepanek 509
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 25 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 35 – lõige 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et käesolevas direktiivis võetaks 
arvesse siseriiklikes õigusaktides toimunud 
muudatusi, on komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 58a vastu delegeeritud 
õigusakte seoses selliste uute 
hambaravierialade lisamisega V lisa punkti 
5.3.3, mis on levinud vähemalt ühes 
kolmandikus liikmesriikides.

Selleks et käesolevas direktiivis võetaks 
arvesse siseriiklikes õigusaktides toimunud 
muudatusi, on komisjonil õigus pärast 
artikli 58a (uus) kohast kutseühingutega 
konsulteerimist ja nende ettepanekute 
kaasamist võtta kooskõlas artikliga 58a 
vastu delegeeritud õigusakte seoses selliste 
uute hambaravierialade lisamisega V lisa 
punkti 5.3.3, mis on levinud vähemalt ühes 
kolmandikus liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 510
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 25 a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 36 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Artikli 36 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
3. Liikmesriigid tagavad, et hambaarstid 
oleksid üldiselt võimelised hakkama 
tegutsema ja tegutsema tervishoiu 
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edendamise ja konkreetse ennetustööga 
üksikisiku ja kogukonna tasandil, suu, 
selle osade ja stomatognaatse süsteemi 
kõvade ja pehmete kudede kõigi 
patoloogiate ja anomaaliate 
diagnoosimise ja raviga, sealhulgas 
anatoomilise ja funktsionaalse 
taastamisega, arvestades piisaval määral 
V lisa punktis 5.3.2 sätestatud 
võrdluskuupäevadel kehtivaid kutse-
eetikat käsitlevaid normatiivakte ja korda.

Or. en

Selgitus

Hambaarstide tegevuste ajakohastamine. Hambaarstid juba sooritavad nimetatud tegevusi.

Muudatusettepanek 511
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 512
Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte
seoses kohanduste tegemisega V lisa 
punktis 5.4.1 sätestatud loetelus, 
eesmärgiga kohandada seda teaduse ja 
tehnika arenguga.

Komisjonil on õigus pärast artikli 58a 
(uus) kohast kutseühingutega 
konsulteerimist ja nende ettepanekute 
kaasamist võtta kooskõlas artikliga 58a 
vastu delegeeritud õigusakte seoses 
kohanduste tegemisega V lisa punktis 5.4.1 
sätestatud loetelus, eesmärgiga kohandada 
seda teaduse ja tehnika arenguga.

Or. en

Muudatusettepanek 513
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Veterinaararstide koolitus annab 
kindluse, et kõnealune isik on 
omandanud järgmised teadmised ja 
oskused:
a) piisavad teadmised veterinaararstitöö 
aluseks olevate teadusalade kohta;
b) piisavad teadmised tervete loomade 
ehituse ja funktsioonide, nende pidamise, 
paljunemise ja hügieeni kohta üldiselt, 
samuti nende toitmise/söötmise kohta, 
kaasa arvatud nende vajadustele vastavate 
toidu/sööda tootmise ja säilitamisega 
seotud tehnoloogiate kohta;
c) piisavad teadmised loomade käitumise 
ja kaitse kohta;
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d) piisavad teadmised üksikute loomade ja 
loomakoosluste haiguste põhjuste, 
olemuse, kulgemise, mõjude, 
diagnoosimise ja ravi kohta, kaasa 
arvatud eriteadmised inimestele 
edasikantavate haiguste kohta;
e) piisavad teadmised ennetava meditsiini 
kohta;
f) oskused, mis on vajalikud proovide 
võtmiseks, pakendamiseks, säilitamiseks 
ja transportimiseks, elementaarsete 
laborianalüüside läbiviimiseks ja 
analüüsitulemuste tõlgendamiseks;
g) piisavad teadmised loomatoidu/sööda ja 
inimtarbeks mõeldud loomsete toitude 
tootmise, töötlemise ja ringlusse 
laskmisega seotud hügieeni ja 
tehnoloogiate kohta, tuues esile oskused, 
mida on vaja hügieenitavade mõistmiseks 
ja nende selgitamiseks farmides ning 
samuti tapaeelses ja -järgses 
tervisekontrollis osalemiseks;
h) teadmised kirjeldava epidemioloogia 
üldistest põhimõtetest, tuues esile oskused, 
mis on vajalikud epidemioloogilistes 
uuringutes osalemiseks;
i) oskused, mis on vajalikud zoonootiliste, 
nakkus- või uute või taas puhkeda võivate 
haiguste ennetus- või tõrjeprogrammides 
osalemiseks;
j) oskused, mis on vajalikud loomadele 
kahjulike organismide või loomahaiguste 
ennetamiseks, ravimiseks, tõrjeks või 
kaotamiseks mõeldud veterinaartoodete 
vastutustundlikuks ja mõistuspäraseks 
kasutamiseks, et vältida resistentsuse ja 
antimikroobse resistentsuse riske, tagada 
toiduahela ohutust ning kaitsta 
keskkonda ja loomade tervist;
k) teadmised sanitaarpiirangutest korjuste 
ja nakkusriskiga hooldustegevuse 
jäätmete kogumise ja käitlemise kohta 
ning teadmised, mis on vajalikud 
materjalide steriliseerimise läbiviimiseks 
ja kirurgiliste operatsioonide tegemiseks 
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kohandatud aseptilistes tingimustes;
l) oskused, mis on vajalikud loomade või 
loomakoosluse tervisliku seisundi 
kinnitamiseks seoses haigustega, järgides 
eetikat ja kutse-eetikat;
m) piisavad teadmised ülalpool loetletud 
teemadega seotud õigusaktide kohta;
n) piisav järelevalve all omandatud 
kliiniline ja muu praktiline töökogemus.”

Or. fr

Muudatusettepanek 514
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse lõige 4: välja jäetud

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada:
a) millised on lõike 3 punktis a osutatud 
piisavad teadmised teadusalade kohta 
ning millised on sellistest teadmistest 
tulenevad vajalikud pädevused kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga;
b) millised on lõike 3 punktis b osutatud 
piisavad teadmised tervete loomade 
ehituse ja funktsioonide kohta ning 
milliseid vajalikke pädevusi peaksid 
kõnealused teadmised hõlmama kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga;
c) millised on lõike 3 punktides c ja d 
osutatud piisavad teadmised loomade 
käitumise, kaitse ja haiguste kohta ning 
milliseid vajalikke pädevusi peaksid 
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kõnealused teadmised hõlmama kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga;
d) millised on lõike 3 punktis e osutatud 
piisavad teadmised ennetava meditsiini 
kohta ning milliseid vajalikke pädevusi 
peaksid kõnealused teadmised hõlmama 
kooskõlas teaduse ja tehnika arenguga;
e) millised on piisavad teadmised lõike 3 
punktis f osutatud üksikasjade kohta ning 
milliseid vajalikke pädevusi peaksid 
kõnealused teadmised hõlmama kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga;
f) milline on lõike 3 punktis h osutatud 
piisav kliiniline ja muu praktiline 
töökogemus ning milliseid vajalikke 
pädevusi peaksid kõnealused teadmised 
hõlmama kooskõlas hariduses toimunud 
hiljutiste arengutega.”.

Or. de

Muudatusettepanek 515
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjonil on õigus pärast artikli 58a 
(uus) kohast kutseühingutega 
konsulteerimist ja nende ettepanekute 
kaasamist võtta kooskõlas artikliga 58a 
vastu delegeeritud õigusakte, et täpsustada:

Or. en

Muudatusettepanek 516
Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 27 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 
seoses muudatuste tegemisega V lisa 
punktis 5.5.1 sätestatud loetelus, 
eesmärgiga kohandada seda teaduse ja 
tehnika arenguga.

Komisjonil on õigus pärast artikli 58a 
(uus) kohast kutseühingutega 
konsulteerimist ja nende ettepanekute 
kaasamist võtta kooskõlas artikliga 58a 
vastu delegeeritud õigusakte seoses 
kohanduste tegemisega V lisa punktis 5.5.1 
sätestatud loetelus, eesmärgiga kohandada 
seda hariduse, teaduse ja tehnika arenguga.

Or. en

Muudatusettepanek 517
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fi

Muudatusettepanek 518
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 519
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) I liini puhul vähemalt kümneaastane
üldharidus või ämmaemandate kooli 
sisseastumiseksamitega võrdväärsel 
tasemel eksamite edukat sooritamist 
tõendav tunnistus. See ei piira 
liikmesriikide võimalust näha riigi 
tasandil koolitusele vastuvõtmise 
eelduseks oleva üldhariduse puhul ette 
rohkem aastaid;

Or. de

Selgitus

Tervishoiusüsteemi suurenenud nõudmiste tõttu ei ole oluline mitte koolihariduse aja 
pikendamine, vaid parem väljaõpe. Riikide haridustraditsioonide tõttu ei ole Euroopas 
antavat kooliharidust võimalik võrrelda. Ka oskustöötajate ähvardava puuduse taustal 
tervishoiusektoris tuleb pöörata tähelepanu liikmesriikide ajalooliselt arenenud 
haridussüsteemidele ja ilma vajaduseta ei tohi neid muuta.
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Muudatusettepanek 520
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 521
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 27 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 40 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjonil on õigus pärast artikli 58a 
(uus) kohast kutseühingutega 
konsulteerimist ja nende ettepanekute 
kaasamist võtta kooskõlas artikliga 58a 
vastu delegeeritud õigusakte, et täpsustada:

Or. en

Muudatusettepanek 522
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28
Direktiiv 2005/36
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vähemalt kolmeaastane täisajaga 
ämmaemandaõpe;

a) vähemalt kolmeaastane täisajaga 
ämmaemandaõpe, mis sisaldab vähemalt 
5000 tundi teoreetilist ja praktilist 
õppetööd ja mida võib täiendavalt 
väljendada samaväärsete ECTS-
ainepunktidega. Liikmesriigid võivad 
anda osalise vabastuse isikutele, kes on 
läbinud osa koolitusest vähemalt 
võrdväärsel tasemel kursustel;

Or. en

Selgitus

Osalise vabastuse laiendamine ämmaemanda kutsealale. Viide ECTS-ainepunktidele peaks 
olema täiendav, mitte asendav.

Muudatusettepanek 523
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vähemalt kolmeaastane täisajaga 
ämmaemandaõpe;

a) vähemalt kolmeaastane täisajaga 
ämmaemandaõpe, mis sisaldab vähemalt 
5000 tundi teoreetilist ja praktilist 
õppetööd, millest vähemalt kolmandiku 
moodustab otsene kliinikus läbitud 
praktika ja mida võib väljendada ka 
samaväärsete ECTS-ainepunktidega;

Or. fr

Muudatusettepanek 524
Anja Weisgerber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28 (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 525
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 526
Cristian Silviu Buşoi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28
Direktiiv 2005/36
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt kaheaastane täisajaga 
ämmaemandaõpe, mis sisaldab vähemalt
3 600 tundi koolitust, mis sõltub V lisa 
punktis 5.2.2 osutatud üldõe 
kvalifikatsiooni tõendava dokumendi 
olemasolust;

b) vähemalt kaheaastane täisajaga 
ämmaemandaõpe, mis sisaldab vähemalt
3 600 tundi koolitust ja mida võib 
täiendavalt väljendada ECTS-
ainepunktidega, mis sõltub V lisa punktis 
5.2.2 osutatud üldõe kvalifikatsiooni 
tõendava dokumendi olemasolust. 
Liikmesriigid võivad anda osalise 
vabastuse isikutele, kes on läbinud osa 
koolitusest vähemalt võrdväärsel tasemel 
kursustel;

Or. en

Muudatusettepanek 527
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vähemalt 18 kuu pikkune täisajaga 
ämmaemandaõpe, mis sisaldab vähemalt 
3 000 tundi koolitust, mis sõltub V lisa 
punktis 5.2.2 osutatud üldõe 
kvalifikatsiooni tõendava dokumendi 
olemasolust, ja millele järgneb ühe aasta 
pikkune kutsepraktika, mille kohta on 
vastavalt lõikele 2 välja antud tunnistus.

b) vähemalt 18 kuu pikkune täisajaga 
ämmaemandaõpe, mis sisaldab vähemalt
3 000 tundi koolitust ja mida võib 
täiendavalt väljendada ECTS-
ainepunktidega, mis sõltub V lisa punktis 
5.2.2 osutatud üldõe kvalifikatsiooni 
tõendava dokumendi olemasolust, ja 
millele järgneb ühe aasta pikkune 
kutsepraktika, mille kohta on vastavalt 
lõikele 2 välja antud tunnistus. 
Liikmesriigid võivad anda osalise 
vabastuse isikutele, kes on läbinud osa 
koolitusest vähemalt võrdväärsel tasemel 
kursustel.
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Or. en

Selgitus

Kooskõlas varasemate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 528
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 43 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Artikkel 43a jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Rumeenia üldõdesid puudutava muudatusettepanekuga vastavalt omandatud 
õiguste korrale.

Muudatusettepanek 529
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 43 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Artikli 43 terve lõige 3 jäetakse 
välja.

Or. en
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Muudatusettepanek 530
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 b (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 43 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 b) Artikli 43 lõiget 4 muudetakse 
järgmiselt:
Liikmesriigid tunnustavad ämmaemanda 
kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente, 
mis on Poolas välja antud 
ämmaemandatele, kes on läbinud artiklis 
40 kehtestatud koolituse 
miinimumnõuetele mittevastava koolituse 
enne 1. maid 2004, mida tõendab 
„bakalaureuse” diplom, mis on saadud 
20. aprilli 2004. aasta õe ja ämmaemanda 
kutseala käsitleva seaduse ja mõningate 
teiste seaduste muutmise seaduse artiklis 
11 (30. aprilli 2004. aasta Poola Vabariigi 
Teataja nr 92, art 885) sätestatud 
spetsiaalse 
kvalifikatsioonitõstmisprogrammi alusel 
ning 11. mai 2004. aasta 
tervishoiuministri määruse alusel nende 
õdede ja ämmaemandate koolituse 
üksikasjalike tingimuste kohta, kellel on 
keskkooli lõputunnistus (viimane eksam –
matura) ja kes on lõpetanud õe ja 
ämmaemanda kutseala õpetava 
meditsiinilütseumi ja meditsiinikutsekooli 
(13. mai 2004. aasta Poola Vabariigi 
Teataja nr 110, art 1170, edasiste 
muudatustega) ja mis asendati 15 juuli 
2011. aasta akti artikliga 55.2 õdede ja 
ämmaemandate kutseala kohta (23. 
augusti 2011. aasta Poola Vabariigi 
Teataja nr 174, art 1039), ning 
tervishoiuministeeriumi 14. juuni 2012. 
aasta määruse alusel nende õdede ja 
ämmaemandate kõrghariduse 
üksikasjalike tingimuste kohta, kellel on 
keskkooli lõputunnistus (viimane eksam –
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matura) ja kes on lõpetanud õe ja 
ämmaemanda kutseala õpetava 
meditsiinikeskkooli või 
meditsiinikõrgkooli (6. juuli 2012. aasta 
Poola Vabariigi Teataja art 770), 
eesmärgiga tõendada, et asjaomase isiku 
teadmised ja pädevus on V lisa punktis 
5.5.2. Poola jaoks määratletud 
kvalifikatsiooni omavate õdedega 
samaväärne.

Or. en

Muudatusettepanek 531
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 532
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 30 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 44 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 533
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fi

Muudatusettepanek 534
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse lõige 4: välja jäetud

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada:
a) millised on lõike 3 punktis a osutatud 
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piisavad teadmised ravimite ja 
ravimitootmises kasutatavate ainete kohta 
ning milliseid vajalikke pädevusi peaksid 
kõnealused teadmised hõlmama kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga;
b) millised on piisavad teadmised lõike 3 
punktis b osutatud üksikasjade kohta ning 
milliseid vajalikke pädevusi peaksid 
kõnealused teadmised hõlmama kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga;
c) millised on piisavad teadmised lõike 3 
punktis c osutatud üksikasjade kohta ning 
milliseid vajalikke pädevusi peaksid 
kõnealused teadmised hõlmama kooskõlas 
teaduse ja tehnika arenguga;
d) millised on lõike 3 punktis d osutatud 
piisavad teadmised statistiliste andmete 
hindamiseks ning milliseid vajalikke 
pädevusi peaksid kõnealused teadmised 
hõlmama kooskõlas teaduse ja tehnika 
arenguga.”.

Or. de

Muudatusettepanek 535
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjonil on õigus pärast artikli 58a 
(uus) kohast kutseühingutega 
konsulteerimist ja nende ettepanekute 
kaasamist võtta kooskõlas artikliga 58a 
vastu delegeeritud õigusakte, et täpsustada:

Or. en
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Muudatusettepanek 536
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 45 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) ravimite manustamine, ravimialane 
teave ja nõustamine ning tervisealane 
selgitus.

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 537
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Arhitektide koolitus peab olema 
vähemalt kuue aasta pikkune ning seda 
võib väljendada ka samaväärsete ECTS-
ainepunktidega. Liikmesriigis läbiviidav 
koolitus hõlmab ühte järgmistest:

1. Arhitektide koolitus peab olema 
vähemalt kuue aasta pikkune. Liikmesriigis 
läbiviidav koolitus hõlmab ühte 
järgmistest:

Or. de

Muudatusettepanek 538
Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Arhitektide koolitus peab olema 
vähemalt kuue aasta pikkune ning seda 
võib väljendada ka samaväärsete ECTS-
ainepunktidega. Liikmesriigis läbiviidav 
koolitus hõlmab ühte järgmistest:

1. Arhitektide koolitus peab olema 
vähemalt kuue aasta pikkune ning seda 
võib väljendada ka samaväärsete ECTS-
ainepunktidega. Liikmesriigis läbiviidav 
koolitus hõlmab ühte või mõlemat 
järgmistest:

Or. en

Muudatusettepanek 539
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vähemalt nelja aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
kahe aasta pikkuse tasustatud praktikaga;

a) vähemalt nelja aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mida võib väljendada ka 
samaväärsete ECTS-ainepunktidega ja 
mis lõpeb ülikoolitasemel eksami eduka 
sooritamisega ja vähemalt kahe aasta 
pikkuse kohustusliku, järelevalve all 
toimuva praktikaga, mis lõpeb kaasneva 
praktikatunnistuse saamisega;

Or. en

Selgitus

Viide ECTS-ainepunktide kasutamisele koolituse kestuse mõõtmiseks peaks kehtima ainult 
akadeemiliste õpingute puhul. Selleks, et rõhutada praktika kohustuslikkust, peaks praktika 
lõppu tähistama pädeva asutuse väljastatud tunnistus.



PE498.002v01-00 84/93 AM\916301ET.doc

ET

Muudatusettepanek 540
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vähemalt nelja aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
kahe aasta pikkuse tasustatud praktikaga;

a) vähemalt nelja aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
kahe aasta pikkuse praktikaga;

Or. en

Muudatusettepanek 541
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vähemalt nelja aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
kahe aasta pikkuse tasustatud praktikaga;

a) vähemalt nelja aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mida võib väljendada lisaks 
samaväärsete ECTS-ainepunktidega, mis 
lõpeb ülikoolitasemel eksami eduka 
sooritamisega, millega omandatakse 
ametlik kvalifikatsioon, ja vähemalt kahe 
aasta pikkuse praktilist õpet pakkuva 
praktikaga, millega omandatakse 
kutsekvalifikatsioon;

Or. de

Muudatusettepanek 542
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vähemalt nelja aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
kahe aasta pikkuse tasustatud praktikaga;

a) vähemalt nelja aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mida võib väljendada lisaks 
samaväärsete ECTS-ainepunktidega, mis 
lõpeb ülikoolitasemel eksami eduka 
sooritamisega ja vähemalt kahe aasta 
pikkuse praktilist õpet pakkuva praktikaga 
erialateadmiste omandamiseks või

Or. de

Selgitus

Erialase praktika toetamine automaatse tunnustamise eeldusena, mille pikkuseks on 
olenemata koolituse kestusest määratud kaks aastat. Kuna selles valdkonnas on vähe 
tasustatud praktikavõimalusi, tuleb lõpetajatele anda võimalus erialase praktika 
omandamiseks ja arhitektiks saamiseks ka tasustamata praktika kaudu.

Muudatusettepanek 543
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vähemalt nelja aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
kahe aasta pikkuse tasustatud praktikaga;

a) vähemalt nelja aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega;

Or. es
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Muudatusettepanek 544
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vähemalt nelja aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
kahe aasta pikkuse tasustatud praktikaga;

a) vähemalt nelja aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
kahe aasta pikkuse praktikaga 
õppeprogrammi raamistikus, mis 
valmistab ette reguleeritud kutsealaks ja 
millest sõltub kvalifikatsiooni tõendavate 
dokumentide kehtivusaeg;

Or. fr

Muudatusettepanek 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt viie aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
ühe aasta pikkuse tasustatud praktikaga.

b) vähemalt viie aasta pikkune täisajaga
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
ühe aasta pikkuse praktikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 546
Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt viie aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
ühe aasta pikkuse tasustatud praktikaga.

b) vähemalt viie aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
ühe aasta pikkuse praktikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 547
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt viie aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
ühe aasta pikkuse tasustatud praktikaga.

b) vähemalt viie aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mida võib väljendada lisaks 
samaväärsete ECTS-ainepunktidega, mis 
lõpeb ülikoolitasemel eksami eduka 
sooritamisega, millega omandatakse 
ametlik kvalifikatsioon, ja vähemalt ühe 
aasta pikkuse praktilist õpet pakkuva 
praktikaga, millega omandatakse 
kutsekvalifikatsioon.

Or. de

Muudatusettepanek 548
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
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Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt viie aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
ühe aasta pikkuse tasustatud praktikaga.

b) vähemalt viie aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega.

Or. es

Muudatusettepanek 549
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt viie aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
ühe aasta pikkuse tasustatud praktikaga.

b) vähemalt viie aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mida võib väljendada lisaks 
samaväärsete ECTS-ainepunktidega, mis 
lõpeb ülikoolitasemel eksami eduka 
sooritamisega ja vähemalt ühe aasta 
pikkuse praktilist õpet pakkuva praktikaga
erialateadmiste omandamiseks.

Or. de

Selgitus

Erialase praktika toetamine automaatse tunnustamise eeldusena, mille pikkuseks on 
olenemata koolituse kestusest määratud kaks aastat. Kuna selles valdkonnas on vähe 
tasustatud praktikavõimalusi, tuleb lõpetajatele anda võimalus erialase praktika 
omandamiseks ja arhitektiks saamiseks ka tasustamata praktika kaudu.

Muudatusettepanek 550
Pablo Arias Echeverría
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt viie aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
ühe aasta pikkuse tasustatud praktikaga.

b) vähemalt viie aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega.

Or. es

Muudatusettepanek 551
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt viie aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
ühe aasta pikkuse tasustatud praktikaga.

a) vähemalt viie aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
ühe aasta pikkuse praktikaga 
õppeprogrammi raamistikus, mis 
valmistab ette reguleeritud kutsealaks ja 
millest sõltub kvalifikatsiooni tõendavate 
dokumentide kehtivusaeg.

Or. fr

Muudatusettepanek 552
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tasustatud praktika peab toimuma 
liikmesriigis ning sellise isiku järelevalve 
all, kelle puhul on tagatud, et ta on 
võimeline praktilist koolitust läbi viima. 
Praktika peab järgnema lõikes 1 osutatud 
õppetöö läbimisele. Tasustatud praktika 
läbimist peab tõendama kvalifikatsiooni 
tõendavale dokumendile lisatud tunnistus.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Tuleks välja jätta viited tasustatud praktikale, põhimõtteliselt seepärast, et Hispaanias ei ole 
see tavaks ja praegused majandusolud takistaksid praegu mudeli muutmist. Tasustatud 
praktika määratlematus direktiivis tekitaks palju rakendusprobleeme. Seega, kui otsustatakse 
see viide sisse jätta, tuleks direktiivis täpselt määratleda, kas praktika eest makstakse tasu 
teatud palgaastmete alusel ja kas riik on või ei ole kohustatud kandma kõik 
sotsiaalkindlustuse kulud.

Muudatusettepanek 553
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tasustatud praktika peab toimuma
liikmesriigis ning sellise isiku järelevalve 
all, kelle puhul on tagatud, et ta on 
võimeline praktilist koolitust läbi viima. 
Praktika peab järgnema lõikes 1 osutatud 
õppetöö läbimisele. Tasustatud praktika 
läbimist peab tõendama kvalifikatsiooni 
tõendavale dokumendile lisatud tunnistus.

3. Praktika toimub liikmesriigis ning 
sellise isiku järelevalve all, kelle puhul on 
tagatud, et ta on võimeline praktilist 
koolitust läbi viima. Praktika järgneb
lõikes 1 osutatud õppetöö läbimisele. 
Tasustatud praktika läbimist tõendab
kvalifikatsiooni tõendavale dokumendile 
lisatud tunnistus.

Or. en
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Selgitus

Viide tasustamisele tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 554
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tasustatud praktika peab toimuma 
liikmesriigis ning sellise isiku järelevalve 
all, kelle puhul on tagatud, et ta on 
võimeline praktilist koolitust läbi viima.
Praktika peab järgnema lõikes 1 osutatud 
õppetöö läbimisele. Tasustatud praktika 
läbimist peab tõendama kvalifikatsiooni 
tõendavale dokumendile lisatud tunnistus.

3. Praktika peab toimuma liikmesriigis 
ning arhitekti või sellise organi järelevalve 
all, kes on selleks saanud loa pädevalt 
asutuselt, kes on nõuetekohaselt 
kontrollinud tema võimet praktilist 
koolitust läbi viia. Praktika läbimist peab 
tõendama ametlikku kvalifikatsiooni 
tõendavale dokumendile lisatud tunnistus, 
mille on välja andnud pädev asutus.

Or. de

Muudatusettepanek 555
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tasustatud praktika peab toimuma 
liikmesriigis ning sellise isiku järelevalve 
all, kelle puhul on tagatud, et ta on 
võimeline praktilist koolitust läbi viima.
Praktika peab järgnema lõikes 1 osutatud 
õppetöö läbimisele. Tasustatud praktika 
läbimist peab tõendama kvalifikatsiooni 
tõendavale dokumendile lisatud tunnistus.

3. Praktika peab toimuma liikmesriigis 
ning arhitekti või sellise isiku või organi
järelevalve all, kes on selleks saanud loa 
pädevalt asutuselt, kes on nõuetekohaselt 
kontrollinud tema võimet praktilist 
koolitust läbi viia. Tasustatud praktika 
läbimist peab tõendama kvalifikatsiooni 
tõendavale dokumendile lisatud tunnistus, 



PE498.002v01-00 92/93 AM\916301ET.doc

ET

mille on välja andnud pädev asutus.

Or. de

Muudatusettepanek 556
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tasustatud praktika peab toimuma 
liikmesriigis ning sellise isiku järelevalve 
all, kelle puhul on tagatud, et ta on 
võimeline praktilist koolitust läbi viima. 
Praktika peab järgnema lõikes 1 osutatud 
õppetöö läbimisele. Tasustatud praktika 
läbimist peab tõendama kvalifikatsiooni 
tõendavale dokumendile lisatud tunnistus.

3. Praktika peab toimuma liikmesriigis 
ning sellise isiku järelevalve all, kelle 
puhul on tagatud, et ta on võimeline 
praktilist koolitust läbi viima. Praktika 
peab järgnema lõikes 1 osutatud õppetöö 
läbimisele. Praktika läbimist peab 
tõendama kvalifikatsiooni tõendavale 
dokumendile lisatud tunnistus.

Or. en

Muudatusettepanek 557
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tasustatud praktika peab toimuma 
liikmesriigis ning sellise isiku järelevalve 
all, kelle puhul on tagatud, et ta on 
võimeline praktilist koolitust läbi viima. 
Praktika peab järgnema lõikes 1 osutatud 
õppetöö läbimisele. Tasustatud praktika 
läbimist peab tõendama kvalifikatsiooni 
tõendavale dokumendile lisatud tunnistus.

3. Praktika peab toimuma liikmesriigis 
ning sellise isiku järelevalve all, kelle 
puhul on tagatud, et ta on võimeline 
praktilist koolitust läbi viima. Praktika 
peab järgnema lõikes 1 osutatud õppetöö 
läbimisele. Praktika läbimist peab 
tõendama kvalifikatsiooni tõendavale 
dokumendile lisatud tunnistus.
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Or. en

Muudatusettepanek 558
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tasustatud praktika peab toimuma 
liikmesriigis ning sellise isiku järelevalve 
all, kelle puhul on tagatud, et ta on 
võimeline praktilist koolitust läbi viima. 
Praktika peab järgnema lõikes 1 osutatud 
õppetöö läbimisele. Tasustatud praktika 
läbimist peab tõendama kvalifikatsiooni 
tõendavale dokumendile lisatud tunnistus.

3. Lõikes 1 osutatud praktika peab 
toimuma liikmesriigis ning sellise isiku 
järelevalve all, kelle puhul on tagatud, et ta 
on võimeline praktilist koolitust läbi viima.
Nimetatud praktika läbimist peab 
tõendama kvalifikatsiooni tõendavale 
dokumendile lisatud tunnistus.

Or. fr


