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Tarkistus 406
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 407
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta epäilyttävissä tapauksissa 
kaikkia sellaisia tietoja, jotka koskevat 
palvelun tarjoajan sijoittautumisen 
laillisuutta ja moitteetonta toimintaa sekä 
sitä, että ammatillisia kurinpito- tai 
rikosoikeudellisia seuraamuksia ei ole 
langetettu. Pätevyyden tarkastuksen 
yhteydessä vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta tietoja palvelun tarjoajan 
koulutusjaksoista siinä määrin kuin tämä 
on tarpeen kansanterveydelle tai yleiselle 
turvallisuudelle todennäköisesti 

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta epäilyttävissä tapauksissa 
kaikkia sellaisia tietoja, jotka koskevat 
palvelun tarjoajan sijoittautumisen 
laillisuutta ja moitteetonta toimintaa sekä 
sitä, että ammatillisia kurinpito- tai 
rikosoikeudellisia seuraamuksia ei ole 
langetettu. Pätevyyden tarkastuksen 
yhteydessä vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta tietoja palvelun tarjoajan 
koulutusjaksoista siinä määrin kuin tämä 
on tarpeen yleiselle edulle todennäköisesti 
haitallisten olennaisten erojen 
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haitallisten olennaisten erojen 
arvioimiseksi. Sijoittautumisjäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava nämä tiedot 56 artiklan 
mukaisesti.

arvioimiseksi. Sijoittautumisjäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava nämä tiedot 56 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 408
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

9 a) Komission on ehdotettava kahden 
vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta säädöstä, jossa 
11 artiklassa säädetyt viisi tasoa 
yhdenmukaistetaan eurooppalaisen 
tutkintojen viitekehyksen kahdeksan tason 
kanssa ja jolla eurooppalainen 
opintosuoritusten ja arvosanojen 
siirtojärjestelmä sisällytetään osaksi 
yhteisön säännöstöä.

Or. en

Tarkistus 409
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 kohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
11 artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 artiklaa ei sovelleta 24, 25, 34, 35 ja 
44 artiklalla säänneltyihin hoitoalan 
ammatteihin.
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Or. de

Tarkistus 410
Anja Weisgerber, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Birgit Collin-
Langen, Wim van de Camp, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 kohta – b alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
11 artikla – c kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan c kohdan ii) alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"ii) säännellystä yleissivistävästä tai 
ammatillisesta koulutuksesta tai 
säännellyn ammatin ollessa kyseessä 
ammattikoulutuksesta, jossa on 
i alakohdassa mainittua koulutustasoa 
vastaava erityisrakenne ja joka antaa 
tason b ylittävän pätevyyden, mikäli 
kyseinen koulutus johtaa vastaavaan 
ammatilliseen tasoon ja antaa valmiudet 
vastaavantasoisiin vastuisiin ja tehtäviin, 
sikäli kuin tutkintotodistukseen on liitetty 
kotijäsenvaltion todistus;".

Or. de

Perustelu

Direktiivin 2005/36/EY 11 artiklan c kohdan ii alakohdassa on viittaus liitteeseen II, jossa 
korkeatasoinen ammattikoulutus rinnastetaan vuoden mittaiseen yliopistotason koulutukseen. 
Liitteen II poistamisesta seuraisi, että vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten olisi 
ratkaistava tapauskohtaisesti, kuuluuko ammatillinen pätevyys 11 artiklan c alakohdan 
ii alakohdan soveltamisalaan.

Tarkistus 411
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 kohta – b alakohta 
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Direktiivi 2005/36/EY
11 artikla – c kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) säännellystä yleissivistävästä tai 
ammatillisesta koulutuksesta tai 
säännellyn ammatin ollessa kyseessä 
ammattikoulutuksesta, jossa on 
i alakohdassa mainittua koulutustasoa 
vastaava erityisrakenne ja joka antaa tason 
b ylittävän pätevyyden, mikäli kyseinen 
koulutus johtaa vastaavaan ammatilliseen 
tasoon ja antaa valmiudet 
vastaavantasoisiin vastuisiin ja tehtäviin, 
sikäli kuin tutkintotodistukseen on liitetty 
kotijäsenvaltion todistus;

ii) tai säännellyn ammatin ollessa kyseessä, 
koulutuksesta, jossa on i alakohdassa 
mainittua koulutustasoa vastaava 
liitteessä II oleva erityisrakenne ja joka 
johtaa vastaavaan ammatilliseen tasoon 
sekä antaa valmiudet vastaavantasoisiin 
vastuisiin ja tehtäviin. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 58 a artiklan mukaisesti 
liitteessä II olevan luettelon muutoksista 
sen mukauttamiseksi niin, että otetaan 
huomioon koulutus, joka täyttää 
1 kohdan c alakohdan ii alakohdan 
vaatimukset.

Or. de

Perustelu

Direktiivin 2005/36/EY 11 artiklan c kohdan ii alakohdassa on viittaus liitteeseen II, johon 
sisältyy terveydenhuoltoalan ammatteja, kuten fysioterapeutti ja logopedi. 11 artiklan 
c kohdan ii alakohta olisi pidettävä nykyisessä muodossaan. Lisäksi on syytä säilyttää 
mahdollisuus mukauttaa liitteessä II olevaa luetteloa.

Tarkistus 412
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla − 1 kohta − 9 alakohta − c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
11 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tutkintotodistus, joka annetaan sellaisen 
keskiasteen jälkeisen koulutuksen 
suorittamisesta, jonka kesto on vähintään 
kolme mutta enintään neljä vuotta tai sitä 
vastaava aika osa-aikaisesti tai vastaava 
määrä eurooppalaisen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) 

d) tutkintotodistus, joka annetaan sellaisen 
keskiasteen jälkeisen koulutuksen 
suorittamisesta, jonka kesto on vähintään 
kolme mutta enintään neljä vuotta tai sitä 
vastaava aika osa-aikaisesti ja joka vastaa
eurooppalaisen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) 
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pisteitä, mikäli järjestelmää sovelletaan 
kotijäsenvaltiossa, ja jota annetaan 
yliopistossa, korkeakoulussa tai muussa 
samantasoista koulutusta antavassa 
oppilaitoksessa, sekä tarvittaessa
keskiasteen jälkeisen koulutuksen lisäksi 
mahdollisesti vaadittavasta ammatillisesta 
koulutuksesta;

pisteiden määrää, jos järjestelmää 
sovelletaan kotijäsenvaltiossa, ja jota 
annetaan yliopistossa, korkeakoulussa tai 
muussa samantasoista koulutusta antavassa 
oppilaitoksessa, sekä tarvittaessa 
keskiasteen jälkeisen koulutuksen lisäksi 
mahdollisesti vaadittavasta ammatillisesta 
koulutuksesta;

Or. el

Perustelu

Mahdollisuutta esittää opinnot ECTS-pisteinä ei pitäisi soveltaa erillisenä toimena. Lisäksi 
olisi mainittava nimenomaisesti opintojen kesto.

Tarkistus 413
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
11 e artikla

Komission teksti Tarkistus

e) tutkintotodistus, jolla osoitetaan sen 
haltijan suorittaneen keskiasteen jälkeisen 
vähintään neljä vuotta kestävän 
koulutuksen tai sitä vastaavan ajan osa-
aikaisesti tai vastaavan määrän 
eurooppalaisen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) 
pisteitä, mikäli järjestelmää sovelletaan 
kotijäsenvaltiossa, yliopistossa, 
korkeakoulussa tai muussa samantasoista 
koulutusta antavassa oppilaitoksessa, ja 
tarvittaessa suorittaneen keskiasteen 
jälkeisen koulutuksen lisäksi vaadittavan 
ammatillisen koulutuksen;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 414
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla − 1 kohta − 9 alakohta − c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
11 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tutkintotodistus, jolla osoitetaan sen 
haltijan suorittaneen keskiasteen jälkeisen 
vähintään neljä vuotta kestävän 
koulutuksen tai sitä vastaavan ajan osa-
aikaisesti tai vastaavan määrän
eurooppalaisen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) 
pisteitä, mikäli järjestelmää sovelletaan 
kotijäsenvaltiossa, yliopistossa, 
korkeakoulussa tai muussa samantasoista 
koulutusta antavassa oppilaitoksessa, ja 
tarvittaessa suorittaneen keskiasteen 
jälkeisen koulutuksen lisäksi vaadittavan 
ammatillisen koulutuksen.".

e) tutkintotodistus, jolla osoitetaan sen 
haltijan suorittaneen keskiasteen jälkeisen 
vähintään neljä vuotta kestävän 
koulutuksen tai sitä vastaavan ajan osa-
aikaisesti ja joka vastaa eurooppalaisen 
opintosuoritusten ja arvosanojen 
siirtojärjestelmän (ECTS) pisteiden 
määrää, jos järjestelmää sovelletaan 
kotijäsenvaltiossa, yliopistossa, 
korkeakoulussa tai muussa samantasoista 
koulutusta antavassa oppilaitoksessa, ja 
tarvittaessa suorittaneen keskiasteen 
jälkeisen koulutuksen lisäksi vaadittavan 
ammatillisen koulutuksen.".

Or. el

Perustelu

Mahdollisuutta esittää opinnot ECTS-pisteinä ei pitäisi soveltaa erillisenä toimena. Lisäksi 
olisi mainittava nimenomaisesti opintojen kesto.

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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 kohta – d alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

d) Poistetaan toinen kohta. Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

11 artiklan c kohtaan tehdystä tarkistuksesta seuraava muutos.

Tarkistus 416
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 kohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä II olevan luettelon 
muutoksista sen mukauttamiseksi niin, 
että otetaan huomioon koulutus, joka 
täyttää 1 kohdan c alakohdan 
ii alakohdan vaatimukset.

Or. de

Perustelu

11 artiklan c kohtaan tehdystä tarkistuksesta seuraava muutos.

Tarkistus 417
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ammatin harjoittamisen aloittaminen ja 
ammatinharjoittaminen, joita tarkoitetaan 
1 kohdassa, on sallittava myös niille 
hakijoille, joilla on ammattia 
sääntelemättömän toisen jäsenvaltion 
antama 11 artiklassa tarkoitettu

Ammatin harjoittamisen aloittaminen ja 
ammatinharjoittaminen, joita tarkoitetaan 1 
kohdassa, on sallittava myös niille 
hakijoille, jotka ovat harjoittaneet 
täysipäiväisesti kyseistä ammattia kahden 
vuoden ajan kymmenen viimeksi 
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pätevyystodistus tai muodollista pätevyyttä 
osoittava asiakirja.

kuluneen vuoden aikana toisessa 
jäsenvaltiossa, jossa kyseinen ammatti ei 
ole säännelty, ja joilla on yksi tai useampi 
pätevyystodistus tai muodollista pätevyyttä 
osoittava asiakirja.

Or. de

Tarkistus 418
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ammatin harjoittamisen aloittaminen ja 
ammatinharjoittaminen, joita tarkoitetaan 
1 kohdassa, on sallittava myös niille 
hakijoille, joilla on ammattia 
sääntelemättömän toisen jäsenvaltion 
antama 11 artiklassa tarkoitettu 
pätevyystodistus tai muodollista pätevyyttä 
osoittava asiakirja.

Ammatin harjoittamisen aloittaminen ja 
ammatinharjoittaminen, joita tarkoitetaan 1 
kohdassa, on sallittava myös niille 
hakijoille, jotka ovat harjoittaneet 
täysipäiväisesti mainitussa kohdassa 
tarkoitettua ammattia kahden vuoden 
ajan kymmenen viimeksi kuluneen 
vuoden aikana toisessa jäsenvaltiossa, 
jossa kyseinen ammatti ei ole säännelty, ja 
joilla on yksi tai useampi pätevyystodistus 
tai koulutuksesta annettu asiakirja.

Or. el

Perustelu

Palautetaan säännös. Jos poistetaan kahden vuoden harjoittamista koskeva edellytys, kun 
kyseessä ovat ne ammatit, joita ei säännellä kotijäsenvaltioissa, seuraus on se, että 
tunnustetaan tutkintotodistus, mutta ei ammattipätevyyttä.

Tarkistus 419
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
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Direktiivi 2005/36/EY
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
pätevyystodistuksen tai muodollista 
pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tai 
11 artiklan c kohdan i alakohdassa
säädettyä tasoa vastaavan tasoisen 
rakenteeltaan erityisen säännellyn 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
tai ammattikoulutuksen yhteydessä 
vastaanottavan jäsenvaltion on 
hyväksyttävä kotijäsenvaltion osoittama tai 
vahvistama taso.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
pätevyystodistuksen tai muodollista 
pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tai 
11 artiklan c kohdassa säädettyä tasoa 
vastaavan tasoisen rakenteeltaan erityisen 
säännellyn yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen tai ammattikoulutuksen 
yhteydessä vastaanottavan jäsenvaltion on 
hyväksyttävä kotijäsenvaltion osoittama tai 
vahvistama taso.

Or. de

Perustelu

11 artiklan i alakohdassa viitataan tämän direktiivin liitteeseen II, joka sisältää myös 
terveydenhuoltoalan ammatteja. Liikkuvuussyistä myös tämän rakenteeltaan erityisen 
säännellyn koulutuksen tapauksessa olisi tunnustettava kotijäsenvaltion vahvistama 
koulutustaso.

Tarkistus 420
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
pätevyystodistuksen tai muodollista 
pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tai 
11 artiklan c kohdan i alakohdassa
säädettyä tasoa vastaavan tasoisen 
rakenteeltaan erityisen säännellyn 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
tai ammattikoulutuksen yhteydessä 
vastaanottavan jäsenvaltion on 
hyväksyttävä kotijäsenvaltion osoittama tai 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
pätevyystodistuksen tai muodollista 
pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tai 
11 artiklan c kohdassa säädettyä tasoa 
vastaavan tasoisen rakenteeltaan erityisen 
säännellyn yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen tai ammattikoulutuksen 
yhteydessä vastaanottavan jäsenvaltion on 
hyväksyttävä kotijäsenvaltion osoittama tai 
vahvistama taso.
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vahvistama taso.

Or. de

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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
pätevyystodistuksen tai muodollista 
pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tai 
11 artiklan c kohdan i alakohdassa
säädettyä tasoa vastaavan tasoisen 
rakenteeltaan erityisen säännellyn 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
tai ammattikoulutuksen yhteydessä 
vastaanottavan jäsenvaltion on 
hyväksyttävä kotijäsenvaltion osoittama tai 
vahvistama taso.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
pätevyystodistuksen tai muodollista 
pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tai 
11 artiklan c kohdassa säädettyä tasoa 
vastaavan tasoisen rakenteeltaan erityisen 
säännellyn yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen tai ammattikoulutuksen 
yhteydessä vastaanottavan jäsenvaltion on 
hyväksyttävä kotijäsenvaltion osoittama tai 
vahvistama taso.

Or. de

Perustelu

11 artiklan c kohdan ii alakohdassa viitataan tämän direktiivin liitteeseen II, joka sisältää 
korkeatasoisia ammattikoulutusohjelmia. Ottamalla huomioon koko 11 artiklan c kohta nämä 
ammattikoulutusohjelmat rinnastetaan yliopistotason koulutukseen.

Tarkistus 422
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
13 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan 
säännöksistä poiketen vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi kieltää ammatinharjoittamisen 
aloittamisen ja ammatin harjoittamisen 
pätevyystodistuksen haltijoilta, jos 
ammatin harjoittamiseen sen alueella 
edellytettävä kansallinen pätevyys on 
luokiteltu 11 artiklan d tai e kohdan 
mukaisesti.

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan 
säännöksistä poiketen vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi kieltää ammatinharjoittamisen 
aloittamisen ja ammatin harjoittamisen 
sellaisen pätevyystodistuksen haltijoilta, 
joka vastaa tasoltaan vastaanottavan 
jäsenvaltion vaatimaa pätevyystodistusta, 
jos ammatin harjoittamiseen sen alueella 
edellytettävä kansallinen pätevyys on 
luokiteltu 11 artiklan d tai e kohdan 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Kansalliset pätevyystasot olisi erityisesti vapaiden ammattien (lääkärit, proviisorit, 
tilintarkastajat, notaarit, asianajajat, arkkitehti- tai insinöörikoulutuksen saaneet 
asiantuntijat, patenttiasiamiehet, eläinlääkärit ja hammaslääkärit) osalta säilytettävä, kun 
otetaan huomioon näiden ammattien harjoittajien välttämättömät ja korkeaa pätevyyttä 
edellyttävät palvelut terveyden, oikeuden ja rakennetun ympäristön kaltaisilla keskeisillä 
elämänaloilla. 

Tarkistus 423
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan 
säännöksistä poiketen vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi kieltää ammatinharjoittamisen 
aloittamisen ja ammatin harjoittamisen 
pätevyystodistuksen haltijoilta, jos 
ammatin harjoittamiseen sen alueella 
edellytettävä kansallinen pätevyys on 
luokiteltu 11 artiklan d tai e kohdan 

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan 
säännöksistä poiketen vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi kieltää ammatinharjoittamisen 
aloittamisen ja ammatin harjoittamisen 
11 artiklan a kohdassa tarkoitetun 
pätevyystodistuksen haltijoilta, jos 
ammatin harjoittamiseen sen alueella 
edellytettävä kansallinen pätevyys on 
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mukaisesti. luokiteltu 11 artiklan d tai e kohdan 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 424
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan 
säännöksistä poiketen vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi kieltää ammatinharjoittamisen 
aloittamisen ja ammatin harjoittamisen 
pätevyystodistuksen haltijoilta, jos 
ammatin harjoittamiseen sen alueella 
edellytettävä kansallinen pätevyys on 
luokiteltu 11 artiklan d tai e kohdan 
mukaisesti.

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan
säännöksistä poiketen vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi kieltää ammatinharjoittamisen 
aloittamisen ja ammatin harjoittamisen 
11 artiklan a kohdassa tarkoitetun 
pätevyystodistuksen haltijoilta, jos 
ammatin harjoittamiseen sen alueella 
edellytettävä kansallinen pätevyys on 
luokiteltu 11 artiklan d tai e kohdan 
mukaisesti.

Or. de

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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan 
säännöksistä poiketen vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi kieltää ammatinharjoittamisen 

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan 
säännöksistä poiketen vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi kieltää ammatinharjoittamisen 
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aloittamisen ja ammatin harjoittamisen 
pätevyystodistuksen haltijoilta, jos 
ammatin harjoittamiseen sen alueella 
edellytettävä kansallinen pätevyys on 
luokiteltu 11 artiklan d tai e kohdan 
mukaisesti.

aloittamisen ja ammatin harjoittamisen 
11 artiklan a kohdassa tarkoitetun 
pätevyystodistuksen haltijoilta, jos 
ammatin harjoittamiseen sen alueella 
edellytettävä kansallinen pätevyys on 
luokiteltu 11 artiklan d tai e kohdan 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottamalla säännöksellä mahdollistetaan siirtyminen tasolta 1 tasolle 3. Sen 
lisäksi jäsenvaltiot voivat komission ehdottaman säännöksen mukaan kieltää siirtymisen 
tasolta 3 tasolle 4. Tämä saattaa johtaa liikkuvuuden rajoittamiseen korkeatasoisessa 
ammattikoulutuksessa, sillä se on luokiteltu jäsenvaltioissa vaihtelevasti tasolle 3 tai 
tasolle 4.

Tarkistus 426
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden ei tarvitse ottaa 
huomioon liitteessä V olevassa 
5.6.2 kohdassa tarkoitettuja muodollista 
pätevyyttä osoittavia asiakirjoja silloin, 
kun kyseessä on yleisölle avoimien uusien 
apteekkien perustaminen. Tässä kohdassa 
tarkoitetuiksi uusiksi apteekeiksi on 
katsottava myös alle kolme vuotta 
toimineet apteekit.

Or. de

Perustelu

Esitetyn Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella niin kutsuttua 
"kolmen vuoden lauseketta" ei tarvitse poistaa. Euroopan unionin tuomioistuin ei 
vakiintuneessa oikeuskäytännössään ole kyseenalaistanut säännöksen laillisuutta, vaan 
pikemminkin viitannut siihen, että jäsenvaltioilla on oikeus tehdä itsenäisesti 
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perustavanlaatuisia päätöksiä apteekkilaitoksensa järjestämisestä.

Tarkistus 427
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 kohta – a alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"1. Vastaanottava jäsenvaltio voi 
13 artiklan estämättä edellyttää hakijan 
suorittavan enintään kolme vuotta 
kestävän sopeutusajan tai 
kelpoisuuskokeen, jos hänen saamansa 
koulutuksen sisältö on ammatillista 
toimintaa koskevilta osiltaan olennaisesti 
erilainen kuin koulutuksen sisältö 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa."

Or. de

Tarkistus 428
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla − 1 kohta − 12 alakohta − b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
14 artikla − 2 kohta − 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio kaikki tarvittavat tiedot 
saatuaan katsoo, että toisessa alakohdassa 
tarkoitettu poikkeus ole asianmukainen tai 
että se ei ole unionin lainsäädännön 
mukainen, sen on kuuden kuukauden
kuluessa kehotettava kyseistä jäsenvaltiota 
pidättymään toteuttamasta aiottua 

Jos komissio kaikki tarvittavat tiedot 
saatuaan katsoo, että toisessa alakohdassa 
tarkoitettu poikkeus ei ole asianmukainen 
tai että se ei ole yhteisön lainsäädännön 
mukainen, sen on kolmen kuukauden 
kuluessa kehotettava kyseistä jäsenvaltiota 
pidättymään toteuttamasta aiottua 



AM\916301FI.doc 17/98 PE498.002v01-00

FI

toimenpidettä. Jos komissio ei tähän 
määräaikaan mennessä ole ottanut asiaan 
kantaa, poikkeusta voidaan soveltaa.

toimenpidettä. Jos komissio ei tähän 
määräaikaan mennessä ole ottanut asiaan 
kantaa, poikkeusta voidaan soveltaa.

Or. el

Perustelu

Niissä tapauksissa, joissa poikkeus on asianmukaisesti perusteltu, on tarpeen, että 
jäsenvaltioilla on ensisijainen rooli.

Tarkistus 429
Sandra Kalniete

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään 3 kohdan ensimmäisen 
alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"Notaarin ammatin ollessa kyseessä 
vastaanottava jäsenvaltio voi ottaa 
korvaavaa toimenpidettä määritellessään 
huomioon tämän ammatin erityiset 
tehtävät omalla alueellaan, varsinkin 
sovellettavan lain suhteen."

Or. en

Tarkistus 430
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään 3 kohdan ensimmäisen 
alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"Notaarin ammatin ollessa kyseessä 
vastaanottava jäsenvaltio voi ottaa 
korvaavaa toimenpidettä määritellessään 
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huomioon tämän ammatin erityiset 
tehtävät omalla alueellaan, varsinkin 
sovellettavan lain suhteen".

Or. fr

Tarkistus 431
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
14 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Notaarin ammatin ollessa kyseessä 
vastaanottava jäsenvaltio voi ottaa 
korvaavaa toimenpidettä määritellessään 
huomioon tämän ammatin erityiset tehtävät 
omalla alueellaan, varsinkin sovellettavan 
lain suhteen.

Notaarin ammatin ollessa kyseessä 
vastaanottava jäsenvaltio voi ottaa 
korvaavaa toimenpidettä määritellessään 
huomioon tämän ammatin erityiset tehtävät 
omalla alueellaan, varsinkin sovellettavan 
lain suhteen.

Kotijäsenvaltio voi vaatia hakijaa 
suorittamaan enintään kuukauden 
mittaisen sopeutumisajan ennen 
kelpoisuuskokeeseen hyväksymistä.

Or. en

Perustelu

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 
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aptitude test: a practical adaptation period (stage). 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.

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

Tarkistus 432
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sovellettaessa 1 ja 5 kohtaa 'olennaisesti 
erilaisella sisällöllä' tarkoitetaan 
koulutuksen sisältöä, jonka tunteminen on 
ammatin harjoittamisen kannalta keskeistä 
ja jonka sisältö on muuttajan suorittamassa 
koulutuksessa olennaisesti erilainen kuin 
vastaanottavan jäsenvaltion edellyttämässä 
koulutuksessa.

4. Sovellettaessa 1 ja 5 kohtaa 'olennaisesti 
erilaisella sisällöllä' tarkoitetaan 
koulutuksen sisältöä, jonka tunteminen ja 
hallitseminen on ammatin harjoittamisen 
kannalta keskeistä ja jonka sisältö on 
muuttajan suorittamassa koulutuksessa 
olennaisesti erilainen kuin vastaanottavan 
jäsenvaltion edellyttämässä koulutuksessa.

Or. en

Tarkistus 433
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sovellettaessa 1 ja 5 kohtaa 'olennaisesti 
erilaisella sisällöllä' tarkoitetaan 
koulutuksen sisältöä, jonka tunteminen on 
ammatin harjoittamisen kannalta keskeistä 
ja jonka sisältö on muuttajan suorittamassa 

4. Sovellettaessa 1 ja 5 kohtaa 'olennaisesti 
erilaisella sisällöllä' tarkoitetaan 
koulutuksen sisältöä, jonka tunteminen on 
ammatin harjoittamisen kannalta keskeistä 
ja jonka kesto tai sisältö on muuttajan 
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koulutuksessa olennaisesti erilainen kuin 
vastaanottavan jäsenvaltion edellyttämässä 
koulutuksessa.

suorittamassa koulutuksessa olennaisesti 
erilainen kuin vastaanottavan jäsenvaltion 
edellyttämässä koulutuksessa.

Or. fr

Tarkistus 434
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 kohta – d alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
suhteellisuusperiaatetta noudattaen. 
Erityisesti jos vastaavanottava jäsenvaltio 
aikoo vaatia hakijaa suorittamaan 
sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen, sen 
on ensin tutkittava, ovatko hakijan 
jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa 
ammattikokemuksensa tai elinikäisen 
oppimisensa aikana hankkimat tiedot 
sellaisia, että ne korvaavat kokonaan tai 
osittain 4 kohdassa tarkoitetun olennaisen 
eron.

5. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
suhteellisuusperiaatetta noudattaen. 
Erityisesti jos vastaavanottava jäsenvaltio 
aikoo vaatia hakijaa suorittamaan 
sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen, sen 
on ensin tutkittava, ovatko hakijan 
jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa 
ammattikokemuksensa aikana hankkimat 
ammatilliset tiedot sellaisia, että ne 
korvaavat kokonaan tai osittain 4 kohdassa 
tarkoitetun olennaisen eron.

Or. de

Tarkistus 435
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – e alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) selvitettävä sisällölliset olennaiset erot; c) selvitettävä sisällölliset olennaiset erot ja 
se, miltä osin nämä erot vaikuttavat 
ammattihenkilön kykyyn harjoittaa 
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ammattiaan tyydyttävällä tavalla 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

Or. fr

Tarkistus 436
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – e alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
14 artikla – 6 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) selvitettävä, miksi hakija ei näiden 
olennaisten erojen vuoksi voi harjoittaa 
ammattiaan tyydyttävällä tavalla 
vastaanottavan jäsenvaltion alueella;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 437
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla − 1 kohta − 12 alakohta − e alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
14 artikla − 6 kohta − e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) selvitettävä, miksi näitä olennaisia eroja 
ei voida korvata hakijan tiedoilla, taidoilla 
ja pätevyyksillä, jotka hän on hankkinut 
ammattikokemuksensa aikana ja 
elinikäisen oppimisen avulla.

e) selvitettävä, miksi näitä olennaisia eroja 
ei voida korvata hakijan tiedoilla, taidoilla 
ja pätevyyksillä, jotka hän on hankkinut 
ammattikokemuksensa aikana ja 
toimivaltaisten elinten hyväksymän 
elinikäisen oppimisen avulla.

Or. el

Perustelu

Jäsenvaltioiden on tarkasteltava terveyttä ja yleistä turvallisuutta koskevista syistä, missä 
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ammateissa voidaan myöntää osittainen pätevyys.

Tarkistus 438
Olga Sehnalová

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 e alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
14 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
kelpoisuuskoe on järjestettävä vähintään 
kahdesti vuodessa, ja hakijoilla on oltava 
oikeus uusia koe ainakin kerran, jos he 
epäonnistuvat ensimmäisessä kokeessa.

7. Jäsenvaltiot varmistavat, että edellä 1 
kohdassa tarkoitetun kelpoisuuskokeen 
voi suorittaa viimeistään 6 kuukauden 
kuluessa siitä, kun tunnustamista 
hakevalle henkilölle on määrätty 
korvaava toimenpide. Hakijoilla on oltava 
oikeus uusia koe ainakin kerran, jos he 
epäonnistuvat ensimmäisessä kokeessa.

Or. cs

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi velvollisuus järjestää kelpoisuuskoe kahdesti vuodessa siinäkin 
tapauksessa, että yksikään ammattihenkilö ei olisi hakenut tunnustamista. Tämä olisi 
tarpeetonta ja aiheuttaisi kohtuuttoman hallinnollisen taakan varsinkin silloin, kun kyse on 
pienistä jäsenvaltioista ja ammateista, joissa liikkuvuus ei ole kovin yleistä.

Tarkistus 439
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – f alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
14 artikla – 8 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f) Lisätään 8 kohdan jälkeen uusi kohta 
seuraavasti:
Edellä 1–8 kohtaa sovellettaessa 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on [lisätään päivämäärä –
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3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa määriteltyä päivää seuraava 
päivä] alkaen ja viiden vuoden välein sen 
jälkeen toimitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille julkisesti saatavilla olevat 
viranomaisten korvaustoimenpiteitä 
koskevia päätöksiä käsittelevät 
kertomukset, joihin sisältyvät näiden 
toimenpiteiden perustelut ja tiedot 
mahdollisesti saavutetusta edistyksestä 
koordinoinnin lisäämisessä muiden 
jäsenvaltioiden kanssa muun muassa 
yhteisten koulutusperiaatteiden avulla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa avoimuus ja jäsenvaltioiden välinen koordinointi 
korvaustoimenpiteiden soveltamisessa.

Tarkistus 440
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
17 artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

17 artikla (uusi)

Jäsenvaltiot voivat vaatia muiden 
jäsenvaltioiden ammattihenkilöiltä 
jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen 
osallistumisen osoittamista ainoastaan 
siinä tapauksessa, että kotijäsenvaltio 
vaatii kansalaisiaan ryhtymään näihin 
toimenpiteisiin.

Or. en
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Tarkistus 441
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
III luku – otsikko ja säännökset

Komission teksti Tarkistus

14 a) Korvataan III luvun otsikko 
seuraavasti:
Koulutuksen yhteisiin vaatimuksiin ja 
tasoon perustuva tunnustaminen
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. fr

Tarkistus 442
Heide Rühle, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täydennetään liitteessä IV 
tarkoitettujen ja 16 artiklan nojalla 
ammattikokemuksen vastavuoroisen 
tunnustamisen kohteena olevien 
toimintojen luetteloa nimikkeistön 
ajantasaistamiseksi tai selventämiseksi, 
edellyttäen ettei tämä aiheuta rajoituksia 
yksittäisiin luokkiin liittyviin toimintoihin.

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täydennetään liitteessä IV 
tarkoitettujen ja 16 artiklan nojalla 
ammattikokemuksen vastavuoroisen 
tunnustamisen kohteena olevien 
toimintojen luetteloa nimikkeistön 
ajantasaistamiseksi tai selventämiseksi, 
edellyttäen ettei tämä aiheuta rajoituksia 
yksittäisiin luokkiin liittyviin toimintoihin 
eikä siirrä jo johonkin liitteessä IV 
olevaan luetteloon luokiteltuja toimintoja 
toiseen luetteloon.

Or. de
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Tarkistus 443
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
21 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

15) Poistetaan 21 artiklan 4, 6 ja 7 kohta. 15) Poistetaan 21 artiklan 7 kohta.

Or. de

Tarkistus 444
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
21 artikla – 8 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a) Jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
ammattihenkilöihin, joilla on esittää 
todisteet liitteessä V olevassa 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 kohdan luetteloon kuuluvasta 
muodollisesta pätevyydestä, sovelletaan 
1 kohdan säännöksiä vain siinä 
tapauksessa, että ammattihenkilöt ovat 
hankkineet pätevyyden edeltävän kolmen 
vuoden aikana tai että he voivat esittää 
asiasta toimivaltaiselta viranomaiselta tai 
muulta asiaankuuluvalta elimeltä 
saamansa todistuksen siitä, että he ovat 
harjoittaneet kyseessä olevaa toimintaa 
vähintään kolmena peräkkäisenä vuotena 
todistuksen myöntämistä edeltäneen 
viiden vuoden aikana. Jos tämä vaatimus 
ei täyty, jäsenvaltiot voivat arvioida 
ammattipätevyyden joko III osaston 
I luvun säännösten perusteella tai 
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myöntää rajallisen oikeuden ammatin 
harjoittamiseen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi annettava toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus yhdistää 
automaattinen tunnustaminen vaatimukseen äskettäisen ja asiaankuuluvan ammatillisen 
kokemuksen osoittamisesta.

Tarkistus 445
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

15 a) Korvataan 21 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
4. Jäsenvaltioiden ei tarvitse ottaa 
huomioon liitteessä V olevassa 
5.6.2 kohdassa tarkoitettuja muodollista 
pätevyyttä osoittavia asiakirjoja silloin, 
kun kyseessä on yleisölle avoimien uusien 
apteekkien perustaminen. Tässä kohdassa 
tarkoitetuiksi uusiksi apteekeiksi on 
katsottava myös alle kolme vuotta 
toimineet apteekit.

Or. de

Perustelu

Koska apteekkien sijoittautumista koskevissa jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksissä on edelleen 
eroja, olisi niin sanottu kolmen vuoden lauseke säilytettävä.

Tarkistus 446
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
21 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 
ilmoitukseen on liitettävä kertomus, joka 
osoittaa, että ilmoitettu muodollisen 
pätevyyden osoittava asiakirja on tämän 
direktiivin sitä koskevien vaatimusten 
mukainen. Kertomuksen laatii 
jäsenvaltion nimeämä asianmukainen 
viranomainen tai elin, jolla on valmiudet 
arvioida muodollista pätevyyttä 
osoittavien asiakirjojen 
vaatimustenmukaisuutta suhteessa tähän 
direktiiviin.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 447
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
21 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 
ilmoitukseen on liitettävä kertomus, joka 
osoittaa, että ilmoitettu muodollisen 
pätevyyden osoittava asiakirja on tämän 
direktiivin sitä koskevien vaatimusten 
mukainen. Kertomuksen laatii 
jäsenvaltion nimeämä asianmukainen 
viranomainen tai elin, jolla on valmiudet 
arvioida muodollista pätevyyttä 
osoittavien asiakirjojen 
vaatimustenmukaisuutta suhteessa tähän 
direktiiviin.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 448
Sari Essayah, Hannu Takkula

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
21 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 
ilmoitukseen on liitettävä kertomus, joka 
osoittaa, että ilmoitettu muodollisen 
pätevyyden osoittava asiakirja on tämän 
direktiivin sitä koskevien vaatimusten 
mukainen. Kertomuksen laatii 
jäsenvaltion nimeämä asianmukainen 
viranomainen tai elin, jolla on valmiudet 
arvioida muodollista pätevyyttä 
osoittavien asiakirjojen 
vaatimustenmukaisuutta suhteessa tähän 
direktiiviin.

Poistetaan.

Or. fi

Tarkistus 449
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
21 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Mikäli komissio katsoo, etteivät 
1 kohdassa tarkoitetut ilmoitetut säädökset 
ole tämän direktiivin mukaisia, se antaa 
vaatimustenvastaisuutta koskevan 
täytäntöönpanopäätöksen kuuden 
kuukauden kuluessa kaikkien tarvittavien 
tietojen vastaanottamisesta.

4. Mikäli komissio katsoo, etteivät 
1 kohdassa tarkoitetut ilmoitetut säädökset 
ole tämän direktiivin mukaisia, se antaa 
vaatimustenvastaisuutta koskevan 
täytäntöönpanopäätöksen kuuden 
kuukauden kuluessa kaikkien tarvittavien 
tietojen vastaanottamisesta 58 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen.
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Or. de

Tarkistus 450
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

17) Lisätään 22 artiklaan 2 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"Ensimmäisen kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on [lisätään 
päivämäärä – 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä 
päivää seuraava päivä] ja viiden vuoden 
välein sen jälkeen toimitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille julkisesti 
saatavilla olevat kertomukset 
jatkokoulutuksesta ja 
koulutusmenettelyistä lääketieteen
tohtoreille, erikoislääkäreille, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja 
proviisoreille."

Or. de

Perustelu

Tarpeettoman hallintorasituksen välttäminen.

Tarkistus 451
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
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Direktiivi 2005/36/EY
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on [lisätään 
päivämäärä – 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä 
päivää seuraava päivä] ja viiden vuoden 
välein sen jälkeen toimitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille julkisesti saatavilla 
olevat kertomukset jatkokoulutuksesta ja 
koulutusmenettelyistä lääketieteen 
tohtoreille, erikoislääkäreille, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja proviisoreille.

Ensimmäisen kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on [lisätään 
päivämäärä – 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä 
päivää seuraava päivä] ja viiden vuoden 
välein sen jälkeen toimitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille julkisesti saatavilla 
olevat kertomukset jatkokoulutuksesta ja 
koulutusmenettelyistä lääketieteen 
tohtoreille, erikoislääkäreille, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja proviisoreille. 
Jäsenvaltioilla on oltava käytössään 
järjestelmä, jonka avulla varmistetaan, 
että terveydenhuoltoalan ammattilaiset 
päivittävät säännöllisesti osaamisensa 
jatkuvan ammatillisen kehittymisen 
myötä.

Or. en

Tarkistus 452
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on [lisätään 
päivämäärä – 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä 
päivää seuraava päivä] ja viiden vuoden 
välein sen jälkeen toimitettava komissiolle 

Ensimmäisen kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on [lisätään 
päivämäärä – 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä 
päivää seuraava päivä] ja viiden vuoden 
välein sen jälkeen toimitettava komissiolle 
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ja muille jäsenvaltioille julkisesti saatavilla 
olevat kertomukset jatkokoulutuksesta ja 
koulutusmenettelyistä lääketieteen 
tohtoreille, erikoislääkäreille, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja proviisoreille.

ja muille jäsenvaltioille julkisesti 
saatavilla, selkeät, ymmärrettävät ja 
helposti saatavilla olevat 
arviointikertomukset jatkokoulutuksesta ja 
koulutusmenettelyistä lääketieteen 
tohtoreille, erikoislääkäreille, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja proviisoreille.

Or. en

Tarkistus 453
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on [lisätään 
päivämäärä – 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä 
päivää seuraava päivä] ja viiden vuoden 
välein sen jälkeen toimitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille julkisesti saatavilla 
olevat kertomukset jatkokoulutuksesta ja 
koulutusmenettelyistä lääketieteen 
tohtoreille, erikoislääkäreille, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja proviisoreille.

Ensimmäisen kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on [lisätään 
päivämäärä – 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä 
päivää seuraava päivä] ja viiden vuoden 
välein sen jälkeen toimitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille julkisesti saatavilla 
olevat kertomukset jatkuvaa ammatillista 
kehittymistä koskevista menettelyistä
lääketieteen tohtoreille, erikoislääkäreille, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja proviisoreille. 
Jäsenvaltioilla on oltava käytössään 
järjestelmät, joiden avulla varmistetaan, 
että ammattihenkilöt voivat päivittää 
säännöllisesti taitonsa ja ammattieettistä 
säännöstöä koskevat tietonsa jonkinlaisen 
jatkuvan ammatillisen kehittymisen 
myötä.
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Or. en

Tarkistus 454
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on [lisätään 
päivämäärä – 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä 
päivää seuraava päivä] ja viiden vuoden 
välein sen jälkeen toimitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille julkisesti saatavilla 
olevat kertomukset jatkokoulutuksesta ja 
koulutusmenettelyistä lääketieteen 
tohtoreille, erikoislääkäreille, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja proviisoreille.

"Ensimmäisen kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on [lisätään 
päivämäärä – 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä 
päivää seuraava päivä] ja viiden vuoden 
välein sen jälkeen toimitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille julkisesti saatavilla 
olevat kertomukset jatkokoulutuksesta ja 
koulutusmenettelyistä lääketieteen 
tohtoreille, erikoislääkäreille, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, erikoiseläinlääkäreille,
kätilöille, proviisoreille ja 
erikoisproviisoreille.".

Or. en

Tarkistus 455
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioilla on oltava käytössään 
järjestelmä, jonka avulla varmistetaan, 
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että terveydenhuoltoalan ammattilaiset 
päivittävät säännöllisesti taitonsa 
jatkuvan ammatillisen kehittymisen 
myötä.

Or. en

Tarkistus 456
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lääkärin peruskoulutuksen on käsitettävä 
yhteensä vähintään viisi vuotta, joka 
voidaan ilmoittaa myös vastaavina ECTS-
pisteinä, ja ainakin 5 500 tuntia teoreettista 
ja käytännöllistä opetusta yliopistossa tai 
yliopiston valvonnassa.

Lääkärin peruskoulutuksen on käsitettävä 
yhteensä vähintään kuusi vuotta, joka 
voidaan ilmoittaa myös vastaavina ECTS-
pisteinä, ja ainakin 5 500 tuntia teoreettista 
ja käytännöllistä opetusta yliopistossa tai 
yliopiston valvonnassa.

Jos henkilö on aloittanut opintonsa ennen 
1 päivää tammikuuta 1972, 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
koulutus voi sisältää kuusi kuukautta 
kestävän täysipäiväisen yliopistotasoisen 
käytännön koulutuksen toimivaltaisten 
viranomaisten valvonnassa.
Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
poikkeuksellisesti ilmoittaa 21 a artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
koulutusohjelmasta, jonka kesto on alle 
kuusi kuukautta, joka voidaan ilmoittaa 
myös vastaavina ECTS-pisteinä, 
edellyttäen että ohjelmaan sisältyy 
vähintään 5 500 tuntia teoreettista ja 
käytännön opetusta yliopistossa tai 
yliopiston valvonnassa. Tässä tapauksessa 
21 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun 
kertomukseen on liitettävä 
riippumattoman laitoksen suorittama 
lisäarviointi, jossa vahvistetaan, että 
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koulutusohjelma on laadultaan riittävä ja 
täyttää tämän direktiivin vaatimukset.

Or. fr

Tarkistus 457
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lääkärin peruskoulutuksen on käsitettävä 
yhteensä vähintään viisi vuotta, joka 
voidaan ilmoittaa myös vastaavina ECTS-
pisteinä, ja ainakin 5 500 tuntia teoreettista 
ja käytännöllistä opetusta yliopistossa tai 
yliopiston valvonnassa.

Lääkärin peruskoulutuksen on käsitettävä 
yhteensä vähintään kuusi vuotta, joka 
voidaan ilmoittaa myös vastaavina ECTS-
pisteinä, ja ainakin 5 500 tuntia teoreettista 
ja käytännöllistä opetusta yliopistossa tai 
yliopiston valvonnassa.

Or. sv

Tarkistus 458
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 kohta – a alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lääkärin peruskoulutuksen on käsitettävä 
yhteensä vähintään viisi vuotta, joka 
voidaan ilmoittaa myös vastaavina ECTS-
pisteinä, ja ainakin 5 500 tuntia teoreettista 
ja käytännöllistä opetusta yliopistossa tai 
yliopiston valvonnassa.

Lääkärin peruskoulutuksen on käsitettävä 
yhteensä vähintään viisi vuotta, joka 
voidaan ilmoittaa lisäksi myös vastaavina 
ECTS-pisteinä, ja ainakin 5 500 tuntia 
teoreettista ja käytännöllistä opetusta 
yliopistossa tai yliopiston valvonnassa.

Or. de
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Perustelu

ECTS-pisteiden myöntäminen vaihtelee Euroopassa suuresti. Siksi ECTS-pisteiden 
ilmoittaminen ei saa korvata muita kriteerejä vaan voi toimia vain täydentävänä tekijänä.

Tarkistus 459
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lääkärin peruskoulutuksen on käsitettävä 
yhteensä vähintään viisi vuotta, joka 
voidaan ilmoittaa myös vastaavina ECTS-
pisteinä, ja ainakin 5 500 tuntia teoreettista 
ja käytännöllistä opetusta yliopistossa tai 
yliopiston valvonnassa.

Lääkärin peruskoulutuksen on käsitettävä 
yhteensä vähintään kuusi vuotta, joka 
voidaan ilmoittaa myös vastaavina ECTS-
pisteinä, ja ainakin 5 500 tuntia teoreettista 
ja käytännöllistä opetusta yliopistossa tai 
yliopiston valvonnassa.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää säilyttää nykyisessä direktiivissä 2005/36/EY säädetty opintojen vähimmäiskesto, 
toisin sanoen 6 vuotta, jotta koulutusjärjestelmiä voidaan yhdenmukaistaa ylhäältä käsin. 
Tämä on tärkeää myös sen vuoksi, että voidaan ottaa huomioon etenkin sairaalassa 
suoritettavat harjoittelujaksot.

Tarkistus 460
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 kohta – b alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"Siirretään komissiolle valta antaa 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
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joissa tarkennetaan
a) edellä 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen tieteenalojen tietojen 
riittävyys suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja tiedoista johdetut 
tarpeelliset pätevyydet;
b) edellä 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja seikkoja koskevan käsityksen 
riittävyys ja käsityksestä johtuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa tieteen 
edistymiseen ja jäsenvaltioiden 
koulutuksessa tapahtuneeseen 
kehitykseen;
c) edellä 3 kohdan c kohdassa 
tarkoitettujen oppiaineita ja menetelmiä 
koskevien tietojen riittävyys ja näistä 
tiedoista johtuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
d) edellä 3 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun kliinisen kokemuksen 
soveltuvuus ja tästä kokemuksesta 
johtuvat tarpeelliset pätevyydet suhteessa 
tieteen ja tekniikan edistymiseen ja 
jäsenvaltioiden koulutuksessa 
tapahtuneeseen kehitykseen."

Or. de

Tarkistus 461
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa tarkennetaan

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklassa (uusi) määriteltyjä 
ammattielimiä kuultuaan ja heidän 
ehdotuksensa huomioon otettuaan 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
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joissa tarkennetaan

Or. en

Tarkistus 462
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
2. Lääketieteen erikoistumiskoulutuksen 
on käsitettävä teoreettista ja 
käytännöllistä opetusta, ja se suoritetaan 
yliopistollisessa laitoksessa tai sairaalassa 
tai tarvittaessa toimivaltaisten 
viranomaisten tai elinten tätä tarkoitusta 
varten hyväksymässä terveydenhuollon 
yksikössä.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että liitteessä V olevassa 5.1.3 kohdassa 
mainittuja eri erikoisaloja koskevia 
vähimmäisvaatimuksia lääketieteen 
erikoistumiskoulutuksen keston ja 
sisällön osalta noudatetaan. 
Toimivaltaiset viranomaiset tai elimet 
valvovat koulutusta. Siihen on kuuluttava 
erikoistumiskoulutukseen osallistuvan 
lääkärin henkilökohtainen osallistuminen 
kyseisiin palveluihin liittyviin toimiin ja 
tehtäviin.

Or. de

Perustelu

Olisi saatava aikaan Euroopan laajuinen, keston ja sisällön suhteen yhtenäinen lääkärin ja 
erikoislääkärin määritelmä, jotta taataan tietämyksen, käytännön valmiuksien ja yleisten 
ammatillisten valmiuksien yhtenäinen tarkistaminen. Kriteereitä laadittaessa komission olisi 
käytettävä hyväkseen myös eurooppalaisten ammattialajärjestöjen asiantuntemusta. Tällä 
tarkistuksella on tarkoitus käynnistää keskustelu vastaavista yhdenmukaistamistoimista.
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Tarkistus 463
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lääketieteen erikoistumiskoulutuksen 
vaatimukset täyttävät seuraavat 
perusedellytykset:
a) Koulutuksen vähimmäiskesto on viisi 
vuotta, mikä voidaan ilmaista 
täydentävänä tietona vastaavina ECTS-
opintopisteinä. Tällainen koulutus on 
suoritettava toimivaltaisten viranomaisten 
tai elinten valvonnassa. Siihen on 
kuuluttava erikoistumiskoulutukseen 
osallistuvan lääkärin henkilökohtainen 
osallistuminen kyseisiin palveluihin 
liittyviin toimiin ja tehtäviin.
b) Koulutuksen avulla varmistetaan, että 
harjoitteleva erikoistumiskoulutukseen 
osallistuva lääkäri hankkii pätevyyden 
seuraavilla aloilla:
i) viestintä;
ii) ongelmien ratkaiseminen;
iii) tietämyksen ja tiedon soveltaminen;
iv) potilaiden tutkiminen;
v) potilaiden hallinnointi/hoito;
vi) terveydenhuollon yhteisöllisen ja 
sosiaalisen ulottuvuuden huomioon 
ottaminen;
vii) itsearviointi.

Or. en
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Perustelu

Lääketieteen erikoistumiskoulutus on saatettava ajan tasalle.

Tarkistus 464
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
25 artikla – 3 a kohta 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisessa 
lainsäädännössään osittaisia vapautuksia 
osasta erikoislääkärin koulutusta, jos 
kyseinen osa koulutuksesta on jo suoritettu 
liitteessä V olevassa 
5.1.3 kohdassa luetellun toisen 
erikoistumiskoulutuksen oppimäärässä, 
edellyttäen että ammattihenkilöllä on 
kyseisessä jäsenvaltiossa aiemmin 
myönnetty erikoislääkärin pätevyys. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
myönnetty vapautus ylitä kolmasosaa 
liitteessä V olevassa 5.1.3 kohdassa 
tarkoitetun erikoislääkärin koulutuksen 
vähimmäiskestosta.

3 a. Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisessa 
lainsäädännössään osittaisia vapautuksia 
osasta erikoislääkärin koulutusta, jos 
kyseinen osa koulutuksesta on jo suoritettu 
liitteessä V olevassa 
5.1.3 kohdassa luetellun toisen 
erikoistumiskoulutuksen oppimäärässä, 
edellyttäen että ammattihenkilöllä on 
kyseisessä jäsenvaltiossa aiemmin 
myönnetty erikoislääkärin pätevyys.

Or. en

Tarkistus 465
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 kohta – c alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 



PE498.002v01-00 40/98 AM\916301FI.doc

FI

mukaisesti liitteessä V olevassa 
5.1.3 kohdassa mainittujen 
koulutusjaksojen vähimmäiskestojen
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
edistymistä vastaaviksi.

mukaisesti liitteessä V olevassa 
5.1.3 kohdassa mainittujen 
koulutusjaksojen kestoa ja sisältöä 
koskevien vähimmäisvaatimusten
mukauttamiseksi yhteistyössä 
eurooppalaisten ammattialajärjestöjen 
kanssa.

Or. de

Perustelu

Olisi saatava aikaan Euroopan laajuinen, keston ja sisällön suhteen yhtenäinen lääkärin ja 
erikoislääkärin määritelmä, jotta taataan tietämyksen, käytännön valmiuksien ja yleisten 
ammatillisten valmiuksien yhtenäinen tarkistaminen. Kriteereitä laadittaessa komission olisi 
käytettävä hyväkseen myös eurooppalaisten ammattialajärjestöjen asiantuntemusta. Tällä 
tarkistuksella on tarkoitus käynnistää keskustelu vastaavista yhdenmukaistamistoimista.

Tarkistus 466
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä V olevassa 
5.1.3 kohdassa mainittujen 
koulutusjaksojen vähimmäiskestojen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
edistymistä vastaaviksi.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklassa (uusi) määriteltyjä 
ammattielimiä kuultuaan ja heidän 
ehdotuksensa huomioon otettuaan 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä V olevassa 
5.1.3 kohdassa mainittujen 
koulutusjaksojen vähimmäiskestojen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
edistymistä vastaaviksi.

Or. en

Tarkistus 467
Emilie Turunen
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti uusien, vähintään kolmasosalle 
jäsenvaltioista yhteisten erikoistumisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.1.3 kohtaan direktiivin 
ajantasaistamiseksi kansallisen 
lainsäädännön muutosten perusteella.

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklassa (uusi) määriteltyjä 
ammattielimiä kuultuaan ja heidän 
ehdotuksensa huomioon otettuaan 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä V olevassa 
5.1.3 kohdassa mainittujen 
koulutusjaksojen vähimmäiskestojen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
edistymistä vastaaviksi.

Or. en

Tarkistus 468
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 kohta – a alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden
oppimäärän suorittamisesta annettu 
tutkintotodistus, todistus tai muu asiakirja, 
jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 
todistus terveydenhuolto-oppilaitoksiin 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen vähintään 
kymmenen vuoden oppimäärän 
suorittamisesta annettu tutkintotodistus, 
todistus tai muu asiakirja, jonka 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
tai elin on antanut, tai todistus 
terveydenhuolto-oppilaitoksiin pääsyyn 
oikeuttavan vastaavantasoisen kokeen 
suorittamisesta hyväksytysti. Sen 
estämättä, mitä edellä määrätään, 
jäsenvaltiot voivat kansallisella tasolla 
asettaa koulutukseen pääsyn 
edellytykseksi pidemmät yleissivistävät 
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kouluopinnot. 

Or. de

Perustelu

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.

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

Tarkistus 469
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 kohta – a alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden 
oppimäärän suorittamisesta annettu 
tutkintotodistus, todistus tai muu asiakirja, 
jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 
todistus terveydenhuolto-oppilaitoksiin 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden 
oppimäärän suorittamisesta annettu 
tutkintotodistus, todistus tai muu asiakirja, 
jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 
todistus terveydenhuolto-oppilaitoksiin 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen tai vastaavantasoisen 
koulutusohjelman suorittamisesta 
hyväksytysti.

Or. de
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Tarkistus 470
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden 
oppimäärän suorittamisesta annettu 
tutkintotodistus, todistus tai muu asiakirja, 
jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 
todistus terveydenhuolto-oppilaitokseen 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakija on 
suorittanut vähintään kymmenen vuotta 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden 
oppimäärästä, joka on suoritettava 
loppuun koulutusjakson aikana. 
Koulutukseen osallistujalla on oltava 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden 
oppimäärän suorittamisesta annettu
tutkintotodistus, todistus tai muu asiakirja, 
jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 
todistus vastaavantasoisen kokeen 
suorittamisesta hyväksytysti.

Or. en

Tarkistus 471
Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 kohta – a alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden
oppimäärän suorittamisesta annettu 
tutkintotodistus, todistus tai muu asiakirja, 
jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen kymmenen 
vuoden oppimäärän suorittamisesta annettu 
tutkintotodistus, todistus tai muu asiakirja, 
jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 



PE498.002v01-00 44/98 AM\916301FI.doc

FI

todistus terveydenhuolto-oppilaitoksiin 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.

todistus terveydenhuolto-oppilaitoksiin 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.

Or. de

Tarkistus 472
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden 
oppimäärän suorittamisesta annettu 
tutkintotodistus, todistus tai muu asiakirja, 
jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 
todistus terveydenhuolto-oppilaitokseen 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien tai yleissivistävien ja 
ammatillisten kouluopintojen 12 vuoden 
oppimäärän suorittamisesta annettu 
tutkintotodistus, todistus tai muu asiakirja, 
jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 
todistus terveydenhuolto-oppilaitokseen 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.

Or. fi

Tarkistus 473
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 kohta – a alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
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yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden
oppimäärän suorittamisesta annettu 
tutkintotodistus, todistus tai muu asiakirja, 
jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 
todistus terveydenhuolto-oppilaitoksiin 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.

yleissivistävien kouluopintojen vähintään 
kymmenen vuoden oppimäärän 
suorittamisesta annettu tutkintotodistus, 
todistus tai muu asiakirja, jonka 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
tai elin on antanut, tai todistus 
terveydenhuolto-oppilaitoksiin pääsyyn 
oikeuttavan vastaavantasoisen kokeen 
suorittamisesta hyväksytysti.

Or. de

Tarkistus 474
Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden 
oppimäärän suorittamisesta annettu 
tutkintotodistus, todistus tai muu asiakirja, 
jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 
todistus terveydenhuolto-oppilaitokseen 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava direktiivin 
voimaantulosta alkavan viiden vuoden 
siirtymäajan jälkeen, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden 
oppimäärän suorittamisesta annettu 
tutkintotodistus, todistus tai muu asiakirja, 
jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 
todistus terveydenhuolto-oppilaitokseen 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.

Or. en

Perustelu

Hoitotyön laadun parantaminen entistä monimutkaisemmassa terveydenhuoltojärjestelmässä 
edellyttää koulutuksen laadun parantamista. Monissa jäsenvaltioissa on jo asetettu 12 vuoden 
yleissivistävien kouluopintojen suorittaminen sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytykseksi. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa edellytetään vähäisempiä aiempia 
yleissivistäviä kouluopintoja, olisi sovellettava viiden vuoden siirtymäaikaa työmarkkinoiden 
ongelmien välttämiseksi. Lisäksi kyseiset jäsenvaltiot voivat osoittaa, että niiden laatutaso on 



PE498.002v01-00 46/98 AM\916301FI.doc

FI

vastaavalla tasolla.

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden 
oppimäärän suorittamisesta annettu 
tutkintotodistus, todistus tai muu 
asiakirja, jonka jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen tai elin on 
antanut, tai todistus terveydenhuolto-
oppilaitokseen pääsyyn oikeuttavan 
vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta 
hyväksytysti.

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava:

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 kohta – a alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden
oppimäärän suorittamisesta annettu 

1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen vähintään 
kymmenen vuoden oppimäärän 
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tutkintotodistus, todistus tai muu asiakirja, 
jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 
todistus terveydenhuolto-oppilaitoksiin 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.

suorittamisesta annettu tutkintotodistus, 
todistus tai muu asiakirja, jonka 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
tai elin on antanut, tai todistus 
terveydenhuolto-oppilaitoksiin pääsyyn 
oikeuttavan vastaavantasoisen kokeen 
suorittamisesta hyväksytysti.

Or. de

Perustelu

Sillä, että pakollisten yleissivistävien kouluopintojen määrä ennen varsinaisen ammatillisen 
sairaanhoitajakoulutuksen alkamista säilytetään kymmenessä vuodessa, otetaan huomioon 
eräissä jäsenvaltioissa käytettävä käytäntöön suuntautuva ammattikoulujen tukema 
kaksijakoinen koulutusjärjestelmä, joka on osoittautunut hyvin kilpailukykyiseksi sen antaman 
korkeatasoisen ammatillisen ja sosiaalisen osaamisen vuoksi.

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) yleissivistävien kouluopintojen 
vähintään kymmenen vuoden oppimäärän 
suorittamisesta annettu tutkintotodistus, 
todistus tai muu asiakirja, jonka 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
tai elin on antanut, tai todistus 
vastaavantasoisen ja sairaanhoitajien 
ammatilliseen koulutukseen pääsyn 
oikeuttavan kokeen suorittamisesta 
hyväksytysti, tai

Or. en
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Tarkistus 478
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 kohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) Edellä 1 kohdassa säädettyjä 
yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksiä sovelletaan myös siinä 
tapauksessa, että vähintään kymmenen 
vuotta kestäneiden yleissivistävien 
kouluopintojen oppimäärän hyväksytty 
suorittaminen antaa oikeuden aloittaa 
käytäntöön suuntautuvan terveyden- ja 
sairaanhoitajan koulutuksen 
samanaikaisesti terveydenhoitoon 
erikoistuneen ammattikoulun käynnin 
kanssa. 

Or. de

Perustelu

Sillä, että pakollisten kouluopintojen määrä ennen varsinaisen sairaanhoitajakoulutuksen 
alkamista säilytetään kymmenessä vuodessa ja sovelletaan "vastaavaa tasoa", otetaan 
huomioon eräissä jäsenvaltioissa käytettävä käytäntöön suuntautuva ammattikoulujen tukema 
kaksijakoinen koulutusjärjestelmä, joka on osoittautunut hyvin kilpailukykyiseksi sen antaman 
korkeatasoisen ammatillisen ja sosiaalisen osaamisen vuoksi.

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) tutkintotodistus, todistus tai muu 
pätevyyden osoittava asiakirja, joka 
oikeuttaa pääsyn yleissivistävien 
kouluopintojen 12 vuoden oppimäärän 
perusteella yliopistoihin tai 
vastaavantasoisiksi tunnustettuihin 
korkeakoulutuslaitoksiin.

Or. en

Tarkistus 480
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä V olevassa 
5.2.1 kohdassa määritellyn luettelon 
muutoksista sen mukauttamiseksi 
koulutuksen, tieteen ja tekniikan edistystä 
vastaavaksi.

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklassa (uusi) määriteltyjä 
ammattielimiä kuultuaan ja heidän 
ehdotuksensa huomioon otettuaan 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä V olevassa 
5.2.1 kohdassa määritellyn luettelon 
muutoksista sen mukauttamiseksi 
koulutuksen, tieteen ja tekniikan edistystä 
vastaavaksi.

Or. en

Tarkistus 481
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä V olevassa 
5.2.1 kohdassa määritellyn luettelon 
muutoksista sen mukauttamiseksi 
koulutuksen, tieteen ja tekniikan edistystä 
vastaavaksi.

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä V olevassa 
5.2.1 kohdassa määritellyn luettelon 
muutoksista sen mukauttamiseksi 
koulutuksen, tieteen ja tekniikan edistystä 
sekä sairaanhoitajan ammatissa 
tapahtunutta kehitystä vastaavaksi.

Or. en

Tarkistus 482
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen on kuuluttava 
vähintään kolme vuotta tai vähintään 4 
600 tuntia teoreettista ja kliinistä opetusta, 
josta teoreettisen opetuksen osuuden on 
oltava vähintään kolmasosa ja kliinisen 
opetuksen osuuden vähintään puolet 
koulutuksen vähimmäiskestosta. 
Jäsenvaltiot voivat myöntää osittaisia 
vapautuksia henkilöille, jotka ovat 
hankkineet osan koulutuksestaan vähintään 
samantasoisessa koulutuksessa.

Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen on kuuluttava 
vähintään 4 600 tuntia teoreettista ja 
kliinistä opetusta, josta teoreettisen 
opetuksen osuuden on oltava vähintään 
kolmasosa ja kliinisen opetuksen osuuden 
vähintään puolet koulutuksen 
vähimmäiskestosta. Jäsenvaltiot voivat 
myöntää osittaisia vapautuksia henkilöille, 
jotka ovat hankkineet osan koulutuksestaan 
vähintään samantasoisessa koulutuksessa.

Or. en

Tarkistus 483
Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – c alakohta



AM\916301FI.doc 51/98 PE498.002v01-00

FI

Direktiivi 2005/36/EY
31 c artikla

Komission teksti Tarkistus

Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen on kuuluttava 
vähintään kolme vuotta tai vähintään 4 600 
tuntia teoreettista ja kliinistä opetusta, josta 
teoreettisen opetuksen osuuden on oltava 
vähintään kolmasosa ja kliinisen opetuksen 
osuuden vähintään puolet koulutuksen 
vähimmäiskestosta. Jäsenvaltiot voivat 
myöntää osittaisia vapauksia henkilöille, 
jotka ovat hankkineet osan 
koulutuksestaan vähintään 
samantasoisessa koulutuksessa.

Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutuksesta päättävät 
jäsenvaltiot, mutta koulutukseen on 
kuuluttava vähintään kolme vuotta tai 
vähintään 4 600 tuntia teoreettista ja 
kliinistä opetusta, josta teoreettisen 
opetuksen osuuden on oltava vähintään 
kolmasosa ja kliinisen opetuksen osuuden 
vähintään puolet koulutuksen 
vähimmäiskestosta.

Or. en

Tarkistus 484
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen on kuuluttava 
vähintään kolme vuotta tai vähintään 4 600 
tuntia teoreettista ja kliinistä opetusta, josta 
teoreettisen opetuksen osuuden on oltava 
vähintään kolmasosa ja kliinisen opetuksen 
osuuden vähintään puolet koulutuksen 
vähimmäiskestosta. Jäsenvaltiot voivat 
myöntää osittaisia vapautuksia henkilöille, 
jotka ovat hankkineet osan koulutuksestaan 
vähintään samantasoisessa koulutuksessa.

Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen on kuuluttava 
vähintään kolme vuotta tai vähintään 4 600 
tuntia teoreettista ja kliinistä opetusta, 
jonka määrä voidaan ilmoittaa myös 
vastaavina ECTS-pisteinä ja josta 
teoreettisen opetuksen osuuden on oltava 
vähintään kolmasosa ja kliinisen opetuksen 
osuuden vähintään puolet koulutuksen 
vähimmäiskestosta. Jäsenvaltiot voivat 
myöntää osittaisia vapautuksia henkilöille, 
jotka ovat hankkineet osan koulutuksestaan 
vähintään samantasoisessa koulutuksessa.

Or. en
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Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4. Teoreettinen opetus määritellään siksi 
sairaanhoitajien koulutuksen osaksi, 
jossa sairaanhoitajaksi opiskelevat 
hankkivat 6 ja 7 kohdassa edellytetyt 
ammatilliset tiedot, taidot ja pätevyydet. 
Koulutuksesta vastaavat sairaanhoidon 
opettajat ja muut pätevät henkilöt 
yliopistoissa, vastaavantasoisiksi 
tunnustetuissa korkeakoulutuslaitoksissa 
tai sairaanhoitajien 
ammattioppilaitoksissa.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – c b alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 5 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5. Kliininen opetus määritellään siksi 
sairaanhoitajien koulutuksen osaksi, 
jossa sairaanhoitajaksi opiskelevat 
oppivat hoitoryhmän jäsenenä ja suorassa 
yhteydessä terveeseen tai sairaaseen 
henkilöön ja/tai yhteisöön 
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suunnittelemaan, toteuttamaan ja 
arvioimaan asianmukaisia 
yleissairaanhoidon tehtäviä saavutettujen 
tietojen, taitojen ja pätevyyksien 
perusteella. Sairaanhoitajaksi opiskelevan 
on opittava toimimaan sekä hoitoryhmän 
jäsenenä että myös hoitoryhmän 
johtajana, joka organisoi 
yleissairaanhoidon tehtäviä, myös 
henkilökohtaista ja pienryhmille 
annettavaa terveyskasvatusta 
hoitolaitoksessa tai muussa 
toimintayksikössä.
Tätä opetusta annetaan sairaaloissa ja 
muissa hoitolaitoksissa sekä muissa 
toimintayksiköissä, ja siitä vastaavat 
opettavat sairaanhoitajat yhteistyössä 
muiden pätevien sairaanhoitajien kanssa 
ja näiden avustamina. Myös muuta 
pätevää henkilöstöä voidaan ottaa 
mukaan opetukseen.
Sairaanhoitajaksi opiskelevien on 
osallistuttava niihin kyseisten yksikköjen 
tehtäviin, jotka edistävät heidän 
koulutustaan, jolloin he voivat oppia 
ottamaan vastuun hoitotyöhön liittyvistä 
tehtävistä.

Or. en

Tarkistus 487
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 kohta – d alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

d) Lisätään 7 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"Siirretään komissiolle valta antaa 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa tarkennetaan
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a) edellä 6 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen yleissairaanhoidon 
tieteenalojen tietojen riittävyys suhteessa 
tieteen ja tekniikan edistymiseen ja 
tiedoista johtuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja koulutuksen 
viimeaikaiseen kehitykseen;
b) edellä 6 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuja seikkoja koskevan käsityksen 
riittävyys ja käsityksestä johtuvat 
tarpeelliset pätevyydet tieteen ja tekniikan 
edistymisen ja koulutuksessa viime 
aikoina tapahtuneen kehityksen 
mukaisesti;
c) edellä 6 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista johtuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja koulutuksessa viime 
aikoina tapahtuneeseen kehitykseen;
d) edellä 6 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetun kliinisen kokemuksen 
riittävyys ja tiedoista aiheutuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa tieteen ja 
tekniikan edistymiseen ja koulutuksessa 
viime aikoina tapahtuneeseen 
kehitykseen."

Or. de

Tarkistus 488
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 kohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 7 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7. Vertailukelpoisuus voidaan saada 
aikaan myös oppimistulosten yhteisen 
määritelmän avulla. Lupa 
ammattinimikkeen käyttöön myönnetään, 
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kun etukäteen määritellyt pätevyyttä 
koskevat ja muut edellytykset täyttyvät.

Or. de

Tarkistus 489
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa tarkennetaan

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklassa (uusi) määriteltyjä 
ammattielimiä kuultuaan ja heidän 
ehdotuksensa huomioon otettuaan 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa tarkennetaan

Or. en

Tarkistus 490
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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa tarkennetaan

Yleissairaanhoidon muodollinen pätevyys 
osoittaa, että kyseessä oleva henkilö 
hallitsee vähintään seuraavien tietojen, 
taitojen ja ydinpätevyyksien soveltamisen 
riippumatta siitä, onko koulutus suoritettu 
yliopistossa, vastaavantasoiseksi 
tunnustetussa korkeakoulutuslaitoksessa 
vai sairaanhoidon 
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ammattioppilaitoksessa:

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 6 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen yleissairaanhoidon 
tieteenalojen tietojen riittävyys suhteessa 
tieteen ja tekniikan edistymiseen ja 
tiedoista johtuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja koulutuksen 
viimeaikaiseen kehitykseen;

a) pätevyys vastata hankittujen tietojen ja 
taitojen perusteella täysin hoitotyön 
suunnittelusta, järjestämisestä ja 
hallinnoinnista potilaiden hoidon 
yhteydessä 6 kohdan a–c alakohdan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 492
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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellä 6 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuja seikkoja koskevan käsityksen 
riittävyys ja käsityksestä johtuvat 
tarpeelliset pätevyydet tieteen ja tekniikan 
edistymisen ja koulutuksessa viime 

b) pätevyys työskennellä tehokkaasti 
yhdessä muiden terveydenhuoltoalan 
toimijoiden kanssa, mukaan lukien 
osallistuminen hankitun tietämyksen ja 
osaamisen perusteella terveydenhuollon 
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aikoina tapahtuneen kehityksen 
mukaisesti;

työntekijöiden käytännölliseen 
koulutukseen 6 kohdan d ja e alakohdan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edellä 6 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista johtuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja koulutuksessa viime 
aikoina tapahtuneeseen kehitykseen;

c) pätevyys rohkaista hankittujen tietojen 
ja taitojen perusteella henkilöitä, perheitä 
ja ryhmiä terveellisiin elintapoihin ja 
itsensä hoitamiseen 6 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 494
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – d alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Joka tapauksessa 
yleissairaanhoidosta vastaavilta 
sairaanhoitajilta on vaadittava vähintään 
seuraavia taitoja:
Päätöksenteko
Sairaanhoitajalla on oltava riittävät taidot 
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ottaa potilaita hoitaessaan täysi vastuu 
diagnooseista, sairaanhoidon 
suunnittelusta, hallinnoinnista ja 
arvioinnista niiden tietojen, taitojen ja 
toimintatapojen perusteella, jotka hän on 
hankkinut ja joita hän on kehittänyt 
koulutuksensa aikana ja jotka perustuvat 
parhaaseen tieteelliseen näyttöön, ottaen 
huomioon sairaanhoitoalan 
käytännesäännöt.
Yhteistyö ja ryhmätyö
Sairaanhoitajan on pystyttävä 
työskentelemään tehokkaasti muiden 
terveydenhoitoalan toimijoiden kanssa, 
mukaan lukien valvomaan lähihoitajien 
tai muiden terveydenhoitoalan 
työntekijöiden työtä niiden tietojen, 
taitojen ja toimintatapojen perusteella, 
joita hän on hankkinut koulutuksensa 
aikana ja jotka perustuvat parhaaseen 
tieteelliseen näyttöön, ottaen huomioon 
sairaanhoitoalaa koskevat 
käytännesäännöt.
Terveyden edistäminen ja terveyteen 
liittyvä neuvonta
Sairaanhoitaja osaa opastaa yksilöitä, 
perheenjäseniä ja ryhmiä noudattamaan 
terveellisiä elämäntapoja ja hoitamaan 
itseään niiden tietojen, taitojen ja 
toimintatapojen pohjalta, joita hän on 
hankkinut ja kehittänyt koulutuksensa 
aikana ja jotka perustuvat parhaaseen 
tieteelliseen näyttöön, ottaen huomioon 
sairaanhoitoalan käytännesäännöt.

Or. es

Tarkistus 495
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
33 a artikla
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Komission teksti Tarkistus

23 a) Kumotaan 33 a artikla.

Or. en

Perustelu

On tarpeen poistaa erityisvaatimukset, jotka koskevat yleissairaanhoidosta vastaavia ennen 
EU:hun liittymistä valmistuneita romanialaisia ja puolalaisia sairaanhoitajia. Romanialaiset 
sairaanhoitajat ovat suorittaneet sairaanhoitajien, kätilöiden ja avustavien 
hoitotyöntekijöiden liiton järjestämiä jatkokoulutusohjelmia ja päivittäneet tällä tavoin 
osaamisensa. Monet kyseisistä sairaanhoitajista ovat osallistuneet lisäkoulutukseen 
erikoistuneissa yliopistoissa. Näin ollen tällaisten säännösten säilyttämiselle ei ole perusteita.

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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
33 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

a a) Kumotaan 33 artiklan koko 2 kohta.

Or. en

Perustelu

Puolassa kaikilla sairaanhoitajilla on sama pätevyys riippumatta siitä, ovatko he opiskelleet 
nykyisen vai edellisen koulutusjärjestelmän aikana. Puolan lainsäädännön mukaan 
sairaanhoitajilla on velvollisuus päivittää jatkuvasti osaamistaan ja ammattitaitoaan. 
Pätevyys pitäisi tunnustaa saavutettujen oikeuksien periaatteen perusteella myös sellaisten 
puolalaisten sairaanhoitajien tapauksessa, jotka ovat hankkineet pätevyytensä ennen Puolan 
liittymistä EU:hun, kuten direktiivin 23 artiklassa esitetään. Näin ollen 33 artiklan 2 kohta 
pitäisi kumota.

Tarkistus 497
Bernadette Vergnaud
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
33 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 31 artiklan 1 kohdassa 
annettavat säännökset eivät heikennä 
niiden yleissairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien saavuttamia oikeuksia, 
jotka ovat aloittaneet ennen tämän 
direktiivin saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä koulutuksen, joka vastaa 
kestoltaan 10 vuoden vaatimusta.

Or. fr

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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on tunnustettava 
sairaanhoitajien muodollista pätevyyttä 
osoittavat asiakirjat, jotka on annettu 
Puolassa sairaanhoitajille, kun he ovat 
saaneet päätöksen ennen 1 päivää 
toukokuuta 2004 koulutuksen, joka ei 
vastaa 31 artiklassa säädettyjä koulutuksen 
vähimmäisvaatimuksia ja jonka 
osoituksena on sairaanhoitajien ja 
kätilöiden ammateista annetun lain 
muuttamisesta ja eräistä muista 
oikeustoimista 20 päivänä huhtikuuta 2004 
annetun lain 11 artiklassa (Puolan 
tasavallan virallinen lehti, 30.4.2004, N:o 
92, s. 885) ja keskiasteen todistuksen 
saaneiden (päättökoe – tutkinto) sekä 
sairaanhoitajan tai kätilön ammattiin 

3. Jäsenvaltioiden on tunnustettava 
sairaanhoitajien muodollista pätevyyttä 
osoittavat asiakirjat, jotka on annettu 
Puolassa sairaanhoitajille, kun he ovat 
saaneet päätöksen ennen 1 päivää 
toukokuuta 2004 koulutuksen, joka ei 
vastaa 31 artiklassa säädettyjä koulutuksen 
vähimmäisvaatimuksia ja jonka 
osoituksena on sairaanhoitajien ja 
kätilöiden ammateista annetun lain 
muuttamisesta ja eräistä muista 
oikeustoimista 20 päivänä huhtikuuta 2004 
annetun lain 11 artiklassa (Puolan 
tasavallan virallinen lehti, 30.4.2004, N:o 
92, s. 885) ja keskiasteen todistuksen 
saaneiden (päättökoe – tutkinto) sekä 
sairaanhoitajan tai kätilön ammattiin 
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valmistavasta lääketieteen alan lukiosta tai
ammatillisesta oppilaitoksesta 
valmistuneiden sairaanhoitajien ja 
kätilöiden opintoja koskevista 
edellytyksistä 11 päivänä toukokuuta
2004 annetun terveysministerin asetuksen 
muuttamisesta 12 päivänä huhtikuuta 
2010 annetussa terveysministerin 
asetuksessa (Puolan tasavallan virallinen 
lehti, 21.4.2010, N:o 65, s. 420) tarkoitetun 
erityistäydennysohjelman perusteella saatu 
sairaanhoitajan tutkintotodistus, jolloin 
tavoitteena on tarkistaa, että kyseisellä 
henkilöllä on sairaanhoitajan pätevyyteen 
verrattavissa olevat tiedot ja pätevyys, 
jotka Puolan tapauksessa on määritelty 
liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa.

valmistavasta lääketieteen alan lukiosta 
tai ammatillisesta oppilaitoksesta 
valmistuneiden sairaanhoitajien ja 
kätilöiden opintoja koskevista 
edellytyksistä 11 päivänä toukokuuta 2004
annetussa terveysministerin asetuksessa 
(Puolan tasavallan virallinen lehti, 
13.5.2004, N:o 110, s. 1170, sellaisena 
kuin se on myöhemmin tarkistettuna), 
joka on korvattu sairaanhoitajan ja 
kätilön ammateista 15 päivänä 
heinäkuuta 2011 annetun lain 
55.2 artiklalla (Puolan tasavallan 
virallinen lehti, 23.8.2011, N:o 174, 
s. 1039), ja keskiasteen todistuksen 
saaneiden (päättökoe – tutkinto) sekä 
sairaanhoitajan tai kätilön ammattiin 
valmistavasta lääketieteen alan keskiasteen 
tai keskiasteen jälkeisestä oppilaitoksesta 
valmistuneiden sairaanhoitajien ja 
kätilöiden korkea-asteen kursseja 
koskevista edellytyksistä 14 päivänä 
kesäkuuta 2012 annetussa 
terveysministerin asetuksessa (Puolan 
tasavallan virallinen lehti, 6.7.2012, s. 770) 
tarkoitetun erityistäydennysohjelman 
perusteella saatu sairaanhoitajan 
tutkintotodistus, jolloin tavoitteena on 
tarkistaa, että kyseisellä henkilöllä on 
sairaanhoitajan pätevyyteen verrattavissa 
olevat tiedot ja pätevyys, jotka Puolan 
tapauksessa on määritelty liitteessä V 
olevassa 5.2.2 kohdassa.

Or. en

Tarkistus 499
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 24 kohta – a alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
34 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Hammaslääkärin peruskoulutuksen on 
käsitettävä yhteensä viisi vuotta 
täysipäiväistä teoreettista ja käytännöllistä 
opetusta, jonka määrä voidaan ilmoittaa 
myös vastaavina ECTS-pisteinä, 
yliopistossa, vastaavantasoiseksi 
tunnustetussa korkea-asteen koulutusta 
antavassa laitoksessa tai yliopiston 
valvonnassa, ja sen on sisällettävä 
vähintään liitteessä V olevassa 
5.3.1 kohdassa oleva ohjelma.

Hammaslääkärin peruskoulutuksen on 
käsitettävä yhteensä viisi vuotta ja 
vähintään 5 000 tuntia täysipäiväistä 
teoreettista ja käytännöllistä opetusta, 
jonka määrä voidaan ilmoittaa lisäksi myös 
vastaavina ECTS-pisteinä, yliopistossa, 
vastaavantasoiseksi tunnustetussa korkea-
asteen koulutusta antavassa laitoksessa tai 
yliopiston valvonnassa, ja sen on 
sisällettävä vähintään liitteessä V olevassa 
5.3.1 kohdassa oleva ohjelma.

Or. de

Perustelu

ECTS-pisteiden myöntäminen vaihtelee Euroopassa suuresti. Siksi ECTS-pisteiden 
ilmoittaminen ei saa korvata muita kriteerejä vaan voi toimia vain täydentävänä tekijänä.

Tarkistus 500
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 24 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hammaslääkärin peruskoulutuksen on 
käsitettävä yhteensä viisi vuotta 
täysipäiväistä teoreettista ja käytännöllistä 
opetusta, jonka määrä voidaan ilmoittaa 
myös vastaavina ECTS-pisteinä, 
yliopistossa, vastaavantasoiseksi 
tunnustetussa korkea-asteen koulutusta 
antavassa laitoksessa tai yliopiston 
valvonnassa, ja sen on sisällettävä 
vähintään liitteessä V olevassa 5.3.1 
kohdassa oleva ohjelma.

Hammaslääkärin peruskoulutuksen on 
käsitettävä yhteensä viisi vuotta 
täysipäiväistä teoreettista ja käytännöllistä 
opetusta, jonka määrä voidaan ilmoittaa 
täydentävänä tietona vastaavina ECTS-
pisteinä, jotka vastaavat vähintään 
5 000 tuntia teoreettista ja käytännöllistä 
opetusta yliopistossa, vastaavantasoiseksi 
tunnustetussa korkea-asteen koulutusta 
antavassa laitoksessa tai yliopiston 
valvonnassa, ja sen on sisällettävä 
vähintään liitteessä V olevassa 5.3.1 
kohdassa oleva ohjelma. Jäsenvaltiot 
voivat myöntää osittaisia vapautuksia 
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henkilöille, jotka ovat hankkineet osan 
tästä koulutuksesta osana muuta 
vähintään vastaavantasoista koulutusta, 
joka on koskenut liitteessä V olevassa 
5.3.1 kohdassa määriteltyjä asioita.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on selventää koulutuksen kestoa, jotta voidaan välttää tunnustamasta 
sisällöltään kevyiden koulutusohjelmien perusteella saatuja tutkintotodistuksia. Viittauksen 
ECTS-pisteisiin olisi oltava luonteeltaan täydentävä, eikä sillä tulisi korvata vuosien määrää, 
koska ECTS-pisteiden osalta ei ole olemassa yhdenmukaista lähestymistapaa. Tarpeettoman 
toistamisen välttämiseksi on myös järkevää tunnustaa aiemmin suoritettu asiaankuuluva 
koulutus toisessa oppiaineessa. Tällainen säännös on jo olemassa yleissairaanhoidosta 
vastaavien sairaanhoitajien osalta.

Tarkistus 501
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 24 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
34 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Hammaslääkärin peruskoulutuksen on 
käsitettävä yhteensä viisi vuotta 
täysipäiväistä teoreettista ja käytännöllistä 
opetusta, jonka määrä voidaan ilmoittaa 
myös vastaavina ECTS-pisteinä,
yliopistossa, vastaavantasoiseksi 
tunnustetussa korkea-asteen koulutusta 
antavassa laitoksessa tai yliopiston 
valvonnassa, ja sen on sisällettävä 
vähintään liitteessä V olevassa 5.3.1 
kohdassa oleva ohjelma.

Hammaslääkärin peruskoulutuksen on 
käsitettävä yhteensä viisi vuotta, jonka 
määrä voidaan ilmoittaa myös 300 ECTS-
pisteen muodossa, ja siihen pitää kuulua 
vähintään 5 000 tuntia teoreettista ja 
käytännöllistä opetusta yliopistossa, 
vastaavantasoiseksi tunnustetussa korkea-
asteen koulutusta antavassa laitoksessa tai 
yliopiston valvonnassa, ja sen on 
sisällettävä vähintään liitteessä V olevassa 
5.3.1 kohdassa oleva ohjelma.

Or. en

Tarkistus 502
Emma McClarkin
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 24 alakohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
34 artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hammaslääkärin peruskoulutuksen on 
käsitettävä yhteensä viisi vuotta tai 
5 000 tuntia täysipäiväistä teoreettista ja 
käytännöllistä opetusta, jonka määrä 
voidaan ilmoittaa myös vastaavina ECTS-
pisteinä yliopistossa, vastaavantasoiseksi 
tunnustetussa korkea-asteen koulutusta 
antavassa laitoksessa tai yliopiston 
valvonnassa, ja sen on sisällettävä 
vähintään liitteessä V olevassa 
5.3.1 kohdassa oleva ohjelma. 
Jäsenvaltiot voivat myöntää osittaisia 
vapautuksia henkilöille, jotka ovat 
hankkineet osan tästä koulutuksesta 
osana muuta vähintään vastaavantasoista 
koulutusta, joka on koskenut liitteessä V 
olevassa 5.3.1 kohdassa määriteltyjä 
asioita.

Or. en

Tarkistus 503
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 24 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
34 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä V olevassa 5.2.1 
kohdassa määritellyn luettelon muutoksista 
sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
edistystä vastaavaksi.

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklassa (uusi) määriteltyjä 
ammattielimiä kuultuaan ja heidän 
ehdotuksensa huomioon otettuaan 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä V olevassa 
5.3.1 kohdassa määritellyn luettelon 
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muutoksista sen mukauttamiseksi tieteen ja 
tekniikan edistystä vastaavaksi.

Or. en

Tarkistus 504
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 24 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 3 kohdan viimeinen 
alakohta seuraavasti:
Koulutuksen on tarjottava oppilaalle 
taidot, joita tarvitaan kaikkien sellaisten 
tehtävien suorittamisessa, joihin kuuluvat 
muun muassa terveysvalistus ja erityiset 
ennaltaehkäisevät toimet 
henkilökohtaisella ja yhteisöllisellä 
tasolla, diagnosointi ja hoito, mukaan 
lukien suun kovien ja pehmeiden 
kudosten, lisäkkeiden ja 
purentajärjestelmän kaikkien 
patologioiden ja anomalioiden 
anatominen ja funktionaalinen 
korjaaminen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa päivitetään hammaslääketieteen koulutusvaatimukset vastaamaan nykyisiä 
käytäntöjä.

Tarkistus 505
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 24 kohta – b alakohta 
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Direktiivi 2005/36/EY
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"Siirretään komissiolle valta antaa 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa tarkennetaan
a) edellä 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen hammaslääketieteen alan 
tietojen ja tieteellisiä menetelmiä 
koskevan käsityksen riittävyys ja tiedoista 
ja käsityksestä johtuvat tarpeelliset 
pätevyydet suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja koulutuksessa viime 
aikoina tapahtuneeseen kehitykseen;
b) edellä 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja koulutuksessa viime 
aikoina tapahtuneeseen kehitykseen;
c) edellä 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
d) edellä 3 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen kliinisiä oppiaineita ja 
menetelmiä koskevien tietojen riittävyys ja 
niistä aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
e) edellä 3 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetun kliinisen kokemuksen 
soveltuvuus suhteessa koulutuksessa 
viime aikoina tapahtuneeseen 
kehitykseen."

Or. de
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Tarkistus 506
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 24 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa tarkennetaan

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklassa (uusi) määriteltyjä 
ammattielimiä kuultuaan ja heidän 
ehdotuksensa huomioon otettuaan 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa tarkennetaan

Or. en

Tarkistus 507
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 25 kohta – a alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
35 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Täysipäiväisen hammaslääkärin 
erikoistumiskoulutuksen on käsitettävä 
vähintään kolme vuotta tai vastaava 
oppimäärä ECTS-pisteinä opiskelua 
toimivaltaisten viranomaisten tai elinten 
valvonnassa. Siihen on sisällyttävä 
erikoistumisopintoja suorittavan 
hammaslääkärin henkilökohtainen 
osallistuminen kyseisten laitosten 
toimintaan ja tehtäviin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 508
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 25 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
35 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti 2 kohdassa mainittujen 
koulutusjaksojen vähimmäiskestojen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
edistymistä vastaavaksi.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklassa (uusi) määriteltyjä 
ammattielimiä kuultuaan ja heidän 
ehdotuksensa huomioon otettuaan 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti 2 kohdassa mainittujen 
koulutusjaksojen vähimmäiskestojen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
edistymistä vastaaviksi.

Or. en

Tarkistus 509
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 25 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
35 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti uusien, vähintään kolmasosalle 
jäsenvaltioista yhteisten 
hammaslääketieteen erikoistumisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 5.3.3
kohtaan direktiivin päivittämiseksi 
kansallisen lainsäädännön muutosten 
perusteella.

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklassa (uusi) määriteltyjä 
ammattielimiä kuultuaan ja heidän 
ehdotuksensa huomioon otettuaan 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti uusien, vähintään kolmasosalle 
jäsenvaltioista yhteisten 
hammaslääketieteen erikoistumisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 5.3.3 
kohtaan direktiivin päivittämiseksi 
kansallisen lainsäädännön muutosten 
perusteella.
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Or. en

Tarkistus 510
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 25 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

25 a) Korvataan 36 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hammaslääkäreillä on yleisesti ottaen 
mahdollisuus suorittaa tehtäviä, joihin 
kuuluvat terveysvalistus ja erityiset 
ennaltaehkäisevät toimet 
henkilökohtaisella ja yhteisöllisellä 
tasolla, diagnosointi ja hoito, mukaan 
lukien suun kovien ja pehmeiden 
kudosten, lisäkkeiden ja 
purentajärjestelmän kaikkien 
patologioiden ja anomalioiden 
anatominen ja funktionaalinen 
korjaaminen, ottamalla asianmukaisesti 
huomioon asetusten määräykset ja 
liitteessä V olevassa 5.3.2 kohdassa 
mainitut viitepäivämäärät ammattietiikan 
säännöistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa päivitetään tehtävät, joita hammaslääkärit suorittavat. Hammaslääkärit 
suorittavat jo valmiiksi näitä tehtäviä.

Tarkistus 511
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 26 kohta – a alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
38 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eläinlääkärin koulutuksen on käsitettävä 
yhteensä viisi vuotta täysipäiväistä 
teoreettista ja käytännöllistä opetusta, 
jonka määrä voidaan ilmoittaa myös 
vastaavina ECTS-pisteinä, yliopistossa, 
vastaavantasoiseksi tunnustetussa korkea-
asteen koulutusta antavassa laitoksessa tai 
yliopiston valvonnassa, ja sen on 
sisällettävä vähintään liitteessä V olevassa 
5.4.1 kohdassa oleva ohjelma.

Eläinlääkärin koulutuksen on käsitettävä 
yhteensä viisi vuotta täysipäiväistä 
teoreettista ja käytännöllistä opetusta, 
jonka määrä voidaan ilmoittaa lisäksi myös 
vastaavina ECTS-pisteinä, yliopistossa, 
vastaavantasoiseksi tunnustetussa korkea-
asteen koulutusta antavassa laitoksessa tai 
yliopiston valvonnassa, ja sen on 
sisällettävä vähintään liitteessä V olevassa 
5.4.1 kohdassa oleva ohjelma.

Or. de

Tarkistus 512
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 26 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä V olevassa 5.4.1 
kohdassa määritellyn luettelon muutoksista 
sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
edistystä vastaavaksi.

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklassa (uusi) määriteltyjä 
ammattielimiä kuultuaan ja heidän 
ehdotuksensa huomioon otettuaan 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä V olevassa 
5.4.1 kohdassa määritellyn luettelon 
muutoksista sen mukauttamiseksi tieteen ja 
tekniikan edistystä vastaavaksi.

Or. en

Tarkistus 513
Bernadette Vergnaud
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 26 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
"3. Eläinlääkärin koulutuksella on 
taattava, että asianomainen on hankkinut 
seuraavat tiedot ja taidot:
a) riittävät tiedot eläinlääkärin toiminnan 
perustana olevista tieteenaloista;
b) riittävät tiedot terveen eläimen 
rakenteesta ja elintoiminnoista, 
kotieläinten hoidosta, lisääntymisestä ja 
hygieniasta yleensä sekä eläinten 
ruokinnasta, eläinten tarpeita vastaavan 
ravinnon valmistukseen ja säilytykseen 
liittyvä teknologia mukaan luettuna;
c) riittävät tiedot eläinten käyttäytymisestä 
ja niiden suojelusta;
d) riittävät tiedot eläintautien syistä, 
luonteesta, taudinkulusta, vaikutuksista, 
taudinmäärityksestä ja hoidosta yhden 
eläimen tai eläinryhmän kohdalla; 
mukaan luettuina tiedot niistä taudeista, 
jotka voivat tarttua ihmisiin;
e) riittävät tiedot ennaltaehkäisevästä 
lääketieteestä;
f) riittävät taidot näytteiden ottamiseen, 
pakkaamiseen, säilyttämiseen ja 
kuljettamiseen, perustason 
laboratorioanalyysien suorittamiseen ja 
analyysitulosten tulkintaan;
g) riittävät tiedot hygieniasta ja 
teknologiasta, joka liittyy ihmisravinnoksi
tarkoitettujen, eläinkunnasta peräisin 
olevien elintarvikkeiden tuotantoon, 
valmistukseen ja jakeluun sekä riittävät 
taidot maatiloilla sovellettavien hyvien 
hygieniakäytäntöjen ymmärtämiseksi ja 
selittämiseksi sekä ante mortem- ja 



PE498.002v01-00 72/98 AM\916301FI.doc

FI

post mortem -tarkastuksiin 
osallistumiseksi;
h) tiedot deskriptiivisen epidemiologian 
pääperiaatteista sekä riittävät taidot 
epidemiologiseen tutkimukseen 
osallistumista varten;
i) riittävät taidot voidakseen osallistua 
zoonoosien, tartuntatautien, uusien tai 
uudelleen esiintyvien tautien ehkäisy- tai 
valvontaohjelmiin;
j) riittävät taidot käyttääkseen 
vastuullisesti ja harkitusti 
eläinlääkintätuotteita, jotka on tarkoitettu 
eläimille haitallisten aineiden tai 
eläintautien ehkäisemiseen, hoitoon, 
valvontaan tai hävittämiseen, niin että 
voidaan ehkäistä ennalta 
lääkeresistenssiä, muun muassa 
antibioottiresistenssiä, varmistaa 
elintarvikeketjun turvallisuus ja suojella 
eläinten ympäristöä ja terveyttä;
k) tiedot terveydellisistä velvoitteista, jotka 
liittyvät ruumiiden ja sellaisten 
hoitotoimista aiheutuvien jätteiden 
poistamiseen ja käsittelyyn, jotka voivat 
aiheuttaa infektion, sekä riittävät taidot 
välineiden steriloimiseen ja kirurgisten 
toimenpiteiden suorittamiseen 
mukautetuissa aseptisissa oloissa;
l) riittävät taidot sairauksiin liittyvien 
terveystodistusten antamiseksi eläimille 
tai eläinryhmille ammattietiikkaa 
kunnioittaen;
m) riittävät tiedot edellä mainittuja 
seikkoja koskevista laeista, asetuksista ja 
hallinnollisista määräyksistä;
n) riittävä, asianmukaisessa valvonnassa 
hankittu kliininen ja muu käytännön 
kokemus."

Or. fr
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Tarkistus 514
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 26 kohta – b alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"Siirretään komissiolle valta antaa 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa tarkennetaan
a) edellä 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen tieteenalojen tietojen 
riittävyys ja tiedoista aiheutuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa tieteen ja 
tekniikan edistymiseen;
b) edellä 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen terveen eläimen rakennetta 
ja elintoimintoja koskevien tietojen 
riittävyys ja tiedoista aiheutuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa tieteen ja 
tekniikan edistymiseen;
c) edellä 3 kohdan c ja d alakohdassa 
määriteltyjen eläinten käyttäytymistä, 
suojelua ja tauteja koskevien tietojen 
riittävyys ja tiedoista aiheutuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa tieteen ja 
tekniikan edistymiseen;
d) edellä 3 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettujen ennaltaehkäisevän 
lääketieteen tietojen riittävyys ja tiedoista 
aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
e) edellä 3 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
f) edellä 3 kohdan h alakohdassa 
tarkoitetun kliinisen ja muun käytännön 
kokemuksen tietojen riittävyys ja niistä 
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aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa koulutuksessa viime aikoina 
tapahtuneeseen kehitykseen."

Or. de

Tarkistus 515
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 26 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa tarkennetaan

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklassa (uusi) määriteltyjä 
ammattielimiä kuultuaan ja heidän 
ehdotuksensa huomioon otettuaan 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa tarkennetaan

Or. en

Tarkistus 516
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä V olevassa 5.5.1 
kohdassa määritellyn luettelon muutoksista 
sen mukauttamiseksi koulutuksen, tieteen 
ja tekniikan edistystä vastaavaksi.

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklassa (uusi) määriteltyjä 
ammattielimiä kuultuaan ja heidän 
ehdotuksensa huomioon otettuaan 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä V olevassa 
5.5.1 kohdassa määritellyn luettelon 
muutoksista sen mukauttamiseksi 
koulutuksen, tieteen ja tekniikan edistystä 
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vastaavaksi.

Or. en

Tarkistus 517
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
40 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hakija on linjan I tapauksessa suorittanut 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden 
oppimäärän tai hänellä on kätilön 
koulutukseen pääsyyn oikeuttava todistus 
vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta;

a) hakija on linjan I tapauksessa suorittanut 
yleissivistävien tai yleissivistävien ja 
ammatillisten kouluopintojen 12 vuoden 
oppimäärän tai hänellä on kätilön 
koulutukseen pääsyyn oikeuttava todistus 
vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta;

Or. fi

Tarkistus 518
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 27 kohta – b alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
40 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hakija on linjan I tapauksessa suorittanut 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden
oppimäärän tai hänellä on kätilön 
koulutukseen pääsyyn oikeuttava todistus 
vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta;

a) hakija on linjan I tapauksessa suorittanut 
yleissivistävien kouluopintojen kymmenen 
vuoden oppimäärän tai hänellä on kätilön 
koulutukseen pääsyyn oikeuttava todistus 
vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta;

Or. de
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Tarkistus 519
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 27 kohta – b alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
40 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hakija on linjan I tapauksessa suorittanut 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden 
oppimäärän tai hänellä on kätilön 
koulutukseen pääsyyn oikeuttava todistus 
vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta;

a) hakija on linjan I tapauksessa suorittanut 
yleissivistävien kouluopintojen kymmenen 
vuoden oppimäärän tai hänellä on kätilön 
koulutukseen pääsyyn oikeuttava todistus 
vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta. 
Sen estämättä, mitä edellä määrätään, 
jäsenvaltiot voivat kansallisella tasolla 
asettaa koulutukseen pääsyn 
edellytykseksi pidemmät yleissivistävät 
kouluopinnot; 

Or. de

Perustelu

Terveydenhuoltoalan lisääntyviin vaatimuksiin ei voida vastata pidentämällä yleissivistävien 
kouluopintojen kestoa, vaan on parannettava koulutusta. Kansallisten koululaitosten erojen 
vuoksi on mahdotonta vertailla Euroopassa annettavaa yleissivistävää koulutusta. Hoitoalaa 
uhkaa myös ammattitaitoisen työvoiman puute. Siksi on otettava huomioon jäsenvaltioiden 
perinteiset koulutusjärjestelmät, eikä niitä saa romuttaa ilman hyvää syytä.

Tarkistus 520
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 27 kohta – b alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
40 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hakija on linjan I tapauksessa suorittanut 
yleissivistävien kouluopintojen 12 vuoden
oppimäärän tai hänellä on kätilön 
koulutukseen pääsyyn oikeuttava todistus 
vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta;

a) hakija on linjan I tapauksessa suorittanut 
yleissivistävien kouluopintojen kymmenen 
vuoden oppimäärän tai hänellä on kätilön 
koulutukseen pääsyyn oikeuttava todistus 
vastaavantasoisen kokeen suorittamisesta;
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Or. de

Tarkistus 521
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa tarkennetaan

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklassa (uusi) määriteltyjä 
ammattielimiä kuultuaan ja heidän 
ehdotuksensa huomioon otettuaan 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa tarkennetaan

Or. en

Tarkistus 522
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
41 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään kolme vuotta kestävä 
täysipäiväinen kätilön koulutus;

a) vähintään kolme vuotta kestävä 
täysipäiväinen kätilön koulutus, joka 
käsittää vähintään 5 000 tuntia 
teoreettista ja kliinistä opetusta, jonka 
määrä voidaan ilmoittaa täydentävänä 
tietona vastaavina ECTS-pisteinä.
Jäsenvaltiot voivat myöntää osittaisia 
vapautuksia henkilöille, jotka ovat 
hankkineet osan tästä koulutuksesta 
osana muuta vähintään vastaavantasoista 
koulutusta;

Or. en
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Perustelu

Kyseessä on kätilön ammattiin liittyviä osittaisia vapautuksia koskevan säännöksen 
laajentaminen. Viittauksen ECTS-pisteisiin olisi oltava luonteeltaan täydentävä eikä 
korvaava.

Tarkistus 523
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
41 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään kolme vuotta kestävä 
täysipäiväinen kätilön koulutus;

a) vähintään kolme vuotta kestävä 
täysipäiväinen kätilön koulutus, joka 
käsittää vähintään 5 000 tuntia 
teoreettista ja käytännön opetusta, josta 
vähintään kolmasosa on kliinistä opetusta 
ja joka voidaan ilmoittaa myös vastaavina 
ECTS-pisteinä;

Or. fr

Tarkistus 524
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
41 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jonka pääsyvaatimuksena on 
tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja, 
joka antaa oikeuden aloittaa opinnot 
yliopistossa tai korkeakoulussa, tai jollei 
näin ole, osoittaa, että henkilöllä on 
vastaavat tiedot, tai
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Or. de

Perustelu

Direktiiviin 2005/36/EY sisältyvä säännös on käytännössä koeteltu, minkä vuoksi se on syytä 
pitää voimassa.

Tarkistus 525
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
41 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) jonka jälkeen ammattiin liittyviä 
tehtäviä on harjoitettu käytännössä 
kahden vuoden ajan, mistä annetaan 
todistus 2 kohdan mukaisesti;

Or. de

Perustelu

Direktiiviin 2005/36/EY sisältyvä säännös on käytännössä koeteltu, minkä vuoksi se on syytä 
pitää voimassa.

Tarkistus 526
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
41 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään kaksi vuotta kestävä tai 
vähintään 3 600 tuntia käsittävä 
täysipäiväinen kätilön koulutus, jonka 
edellytyksenä on liitteessä V olevassa 
5.2.2 kohdassa tarkoitettu
yleissairaanhoidosta vastaavan 

b) vähintään kaksi vuotta kestävä tai 
vähintään 3 600 tuntia käsittävä 
täysipäiväinen kätilön koulutus, joka 
voidaan ilmoittaa täydentävänä tietona 
vastaavana määränä ECTS-pisteitä ja 
jonka edellytyksenä on liitteessä V 
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sairaanhoitajan muodollista pätevyyttä 
osoittava asiakirja;

olevassa 5.2.2 kohdassa tarkoitettu 
yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan muodollista pätevyyttä 
osoittava asiakirja. Jäsenvaltiot voivat 
myöntää osittaisia vapautuksia 
henkilöille, jotka ovat hankkineet osan 
koulutuksestaan vähintään 
samantasoisessa koulutuksessa;

Or. en

Tarkistus 527
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
41 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vähintään 18 kuukautta kestävä tai 
vähintään 3 000 tuntia kestävä 
täysipäiväinen kätilön koulutus, jonka 
edellytyksenä on liitteessä V olevassa 
5.2.2 kohdassa tarkoitettu 
yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan muodollista pätevyyttä 
osoittava asiakirja ja jonka jälkeen 
ammattiin liittyviä tehtäviä on harjoitettu 
yhden vuoden ajan, mistä on annettu 
todistus 2 kohdan mukaisesti.

c) vähintään 18 kuukautta kestävä tai 
vähintään 3 000 tuntia kestävä 
täysipäiväinen kätilön koulutus, joka 
voidaan ilmoittaa täydentävänä tietona 
vastaavana määränä ECTS-pisteitä ja 
jonka edellytyksenä on liitteessä V 
olevassa 5.2.2 kohdassa tarkoitettu 
yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan muodollista pätevyyttä 
osoittava asiakirja ja jonka jälkeen 
ammattiin liittyviä tehtäviä on harjoitettu 
yhden vuoden ajan, mistä on annettu 
todistus 2 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltiot 
voivat myöntää osittaisia vapautuksia 
henkilöille, jotka ovat hankkineet osan 
koulutuksestaan vähintään 
samantasoisessa koulutuksessa.

Or. en

Perustelu

Vastaa edellisiä tarkistuksia.
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Tarkistus 528
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 29 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
43 a artikla

Komission teksti Tarkistus

29 a) Kumotaan 43 a artikla.

Or. en

Perustelu

Vastaa tarkistusta, joka koskee hankittujen oikeuksien perusteella yleissairaanhoidosta 
vastaavia romanialaisia sairaanhoitajia.

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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 29 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
43 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

29 a) Kumotaan 43 artiklan koko 3 kohta.

Or. en

Tarkistus 530
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 29 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
43 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

29 b) Muutetaan 43 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
Jäsenvaltioiden on tunnustettava 
kätilöiden muodollista pätevyyttä 
osoittavat asiakirjat, jotka on annettu 
Puolassa kätilöille, kun he ovat saaneet 
päätöksen ennen 1 päivää toukokuuta 
2004 koulutuksen, joka ei vastaa 
40 artiklassa säädettyjä koulutuksen 
vähimmäisvaatimuksia ja jonka 
osoituksena on sairaanhoitajien ja 
kätilöiden ammateista annetun lain 
muuttamisesta ja eräistä muista 
oikeustoimista 20 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun lain 11 artiklassa (Puolan 
tasavallan virallinen lehti, 30.4.2004, N:o 
92, s. 885) ja keskiasteen todistuksen 
saaneiden (päättökoe – tutkinto) sekä 
sairaanhoitajan tai kätilön ammattiin 
valmistavasta lääketieteen alan lukiosta 
tai ammatillisesta oppilaitoksesta 
valmistuneiden sairaanhoitajien ja 
kätilöiden opintoja koskevista 
edellytyksistä 11 päivänä toukokuuta 2004 
annetussa terveysministerin asetuksessa 
(Puolan tasavallan virallinen lehti, 
13.5.2004, N:o 110, s. 1170, sellaisena 
kuin se on myöhemmin tarkistettuna), 
joka on korvattu sairaanhoitajan ja 
kätilön ammateista 15 päivänä 
heinäkuuta 2011 annetun lain 
55.2 artiklalla (Puolan tasavallan 
virallinen lehti, 23.8.2011, N:o 174, 
s. 1039), ja keskiasteen todistuksen 
saaneiden (päättökoe – tutkinto) sekä 
sairaanhoitajan tai kätilön ammattiin 
valmistavasta lääketieteen alan 
keskiasteen tai keskiasteen jälkeisestä 
oppilaitoksesta valmistuneiden 
sairaanhoitajien ja kätilöiden korkea-
asteen kursseja koskevista edellytyksistä 
14 päivänä kesäkuuta 2012 annetussa 
terveysministerin asetuksessa (Puolan 
tasavallan virallinen lehti, 6.7.2012, 
s. 770) tarkoitetun 
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erityistäydennysohjelman perusteella 
saatu sairaanhoitajan tutkintotodistus, 
jolloin tavoitteena on tarkistaa, että 
kyseisellä henkilöllä on kätilön 
pätevyyteen verrattavissa olevat tiedot ja 
pätevyys, jotka Puolan tapauksessa on 
määritelty liitteessä V olevassa 
5.5.2 kohdassa.

Or. en

Tarkistus 531
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 30 kohta – a alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Proviisorin muodollista pätevyyttä 
osoittavan asiakirjan on oltava osoitus 
vähintään viisi vuotta kestäneiden tai 
ECTS-pisteinä ilmoitetun vastaavan 
oppimäärän opintojen suorittamisesta, 
joihin kuuluu vähintään

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 532
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 30 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
44 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) teoreettisen ja käytännöllisen opiskelun 
jälkeen kuusi kuukautta harjoittelua 
yleisölle avoimessa apteekissa tai 
sairaalassa kyseisen sairaalan 
farmaseuttisen osaston valvonnassa.

b) teoreettisen ja käytännöllisen opiskelun 
aikana tai sen jälkeen kuusi kuukautta 
harjoittelua yleisölle avoimessa apteekissa 
tai sairaalassa kyseisen sairaalan 
farmaseuttisen osaston valvonnassa.

Or. en

Tarkistus 533
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 30 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
44 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) teoreettisen ja käytännöllisen opiskelun 
jälkeen kuusi kuukautta harjoittelua 
yleisölle avoimessa apteekissa tai 
sairaalassa kyseisen sairaalan 
farmaseuttisen osaston valvonnassa.

b) teoreettiseen ja käytännölliseen 
opiskeluun kuuluen kuusi kuukautta 
harjoittelua yleisölle avoimessa apteekissa 
tai sairaalassa kyseisen sairaalan 
farmaseuttisen osaston valvonnassa.

Or. fi

Tarkistus 534
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 30 kohta – b alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
44 artikla 

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
Siirretään komissiolle valta antaa 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa tarkennetaan
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a) edellä 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen lääkkeitä ja lääkkeiden 
valmistuksessa käytettäviä aineita 
koskevien tietojen riittävyys ja tiedoista 
aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
b) edellä 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
c) edellä 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
d) edellä 3 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen tieteellisen tiedon arviointia 
koskevien tietojen riittävyys ja tiedoista 
aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen."

Or. de

Tarkistus 535
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 30 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa tarkennetaan

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklassa (uusi) määriteltyjä 
ammattielimiä kuultuaan ja heidän 
ehdotuksensa huomioon otettuaan 58 a 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa tarkennetaan

Or. en



PE498.002v01-00 86/98 AM\916301FI.doc

FI

Tarkistus 536
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
45 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) lääkityksen hallinnointi sekä 
lääkkeitä koskevien tietojen ja neuvojen ja 
terveysvalistuksen antaminen;

Or. de

Perustelu

Proviisorin toimenkuva on laajentunut, minkä vuoksi sitä on mukautettava. Lääkehoidon 
aikana on tärkeää noudattaa määrätynlaisia elintapoja, jotta lääke vaikuttaisi toivotulla 
tavalla. Proviisorilla on tärkeä rooli potilaiden valistamisessa.

Tarkistus 537
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arkkitehdin koulutuksen on kestettävä 
vähintään kuusi vuotta, ja se voidaan 
ilmoittaa myös vastaavana määränä 
ECTS-pisteitä. Jäsenvaltion koulutuksen 
on käsitettävä jokin seuraavista:

1. Arkkitehdin koulutuksen on kestettävä 
vähintään kuusi vuotta. Jäsenvaltion 
koulutuksen on käsitettävä jokin 
seuraavista:

Or. de

Tarkistus 538
Emilie Turunen
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arkkitehdin koulutuksen on kestettävä 
vähintään kuusi vuotta, ja se voidaan 
ilmoittaa myös vastaavana määränä ECTS-
pisteitä. Jäsenvaltion koulutuksen on 
käsitettävä jokin seuraavista:

1. Arkkitehdin koulutuksen on kestettävä 
vähintään kuusi vuotta, ja se voidaan 
ilmoittaa myös vastaavana määränä ECTS-
pisteitä. Jäsenvaltion koulutuksen on 
käsitettävä jokin tai molemmat seuraavista:

Or. en

Tarkistus 539
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään neljä vuotta täysipäivästä 
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään kahden vuoden 
palkallinen harjoittelujakso;

a) vähintään neljä vuotta täysipäivästä 
opiskelua, joka voidaan ilmoittaa myös 
vastaavina ECTS-pisteinä, yliopistossa tai 
muussa vastaavantasoisessa 
oppilaitoksessa, ja koulutuksen päätteeksi 
hyväksytysti suoritettava 
korkeakoulututkinnon tasoinen koe sekä 
vähintään kahden vuoden pakollinen ja 
valvottu harjoittelujakso, jonka perusteella 
myönnetään todistus harjoittelun 
suorittamisesta;

Or. en

Perustelu

ECTS-pisteiden käyttöön koulutuksen keston mittarina koskevaa viittausta olisi sovellettava 
ainoastaan akateemisiin opintoihin. Harjoittelun pakollisuuden korostamiseksi harjoittelun 
suorittamisesta olisi annettava toimivaltaisen viranomaisen myöntämä todistus.
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Tarkistus 540
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään neljä vuotta täysipäivästä 
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään kahden vuoden 
palkallinen harjoittelujakso;

a) vähintään neljä vuotta täysipäivästä 
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään kahden vuoden 
harjoittelujakso;

Or. en

Tarkistus 541
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään neljä vuotta täysipäivästä 
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään kahden vuoden 
palkallinen harjoittelujakso;

a) vähintään neljä vuotta täysipäivästä 
opiskelua tai niitä vastaava opintomäärä 
ECTS-pisteinä ilmoitettuna yliopistossa 
tai muussa vastaavantasoisessa 
oppilaitoksessa, ja koulutuksen päätteeksi 
hyväksytysti suoritettava 
korkeakoulututkinnon tasoinen koe, joka 
takaa muodollisen pätevyyden, sekä 
vähintään kahden vuoden harjoittelujakso 
ammatillisen pätevyyden takaavan 
käytännön koulutuksen osalta;

Or. de



AM\916301FI.doc 89/98 PE498.002v01-00

FI

Tarkistus 542
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään neljä vuotta täysipäivästä 
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään kahden vuoden 
palkallinen harjoittelujakso;

a) vähintään neljä vuotta täysipäivästä 
opiskelua tai niitä vastaava opintomäärä 
ECTS-pisteinä ilmoitettuna yliopistossa 
tai muussa vastaavantasoisessa 
oppilaitoksessa, ja koulutuksen päätteeksi 
hyväksytysti suoritettava 
korkeakoulututkinnon tasoinen koe, joka 
takaa muodollisen pätevyyden, sekä 
vähintään kahden vuoden harjoittelujakso 
ammatillisen kokemuksen takaavan 
käytännön koulutuksen osalta;

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella tuetaan ammatillista harjoittelujaksoa automaattisen tunnustamisen ehtona. 
Harjoittelun olisi oltava kaksivuotinen riippumatta koulutuksen kestosta. Koska tällä alalla 
on vain vähän palkallisia harjoittelupaikkoja, valmistuneille henkilöille olisi annettava 
mahdollisuus hankkia käytännön ammattikokemusta ja saada arkkitehdin pätevyys myös 
palkattoman harjoittelun avulla.

Tarkistus 543
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään neljä vuotta täysipäivästä
opiskelua yliopistossa tai muussa 

a) vähintään neljä vuotta täysipäiväistä
opiskelua yliopistossa tai muussa 
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vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään kahden vuoden 
palkallinen harjoittelujakso;

vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe;

Or. es

Tarkistus 544
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään neljä vuotta täysipäivästä 
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään kahden vuoden 
palkallinen harjoittelujakso;

a) vähintään neljä vuotta täysipäivästä 
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään kahden vuoden 
harjoittelujakso, joka sisältyy säänneltyyn 
ammattiin valmistavaan
koulutusohjelmaan ja joka on ehtona 
pätevyyttä osoittavan asiakirjan 
voimassaololle;

Or. fr

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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään viisi vuotta täysipäivästä b) vähintään viisi vuotta täysipäivästä 
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opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään yhden vuoden 
palkallinen harjoittelujakso.

opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään yhden vuoden 
harjoittelujakso.

Or. en

Tarkistus 546
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään viisi vuotta täysipäivästä 
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään yhden vuoden 
palkallinen harjoittelujakso.

b) vähintään viisi vuotta täysipäivästä 
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään yhden vuoden 
harjoittelujakso.

Or. en

Tarkistus 547
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään viisi vuotta täysipäivästä 
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 

b) vähintään viisi vuotta täysipäivästä 
opiskelua tai niitä vastaava opintomäärä 
ECTS-pisteinä ilmoitettuna yliopistossa 
tai muussa vastaavantasoisessa 
oppilaitoksessa, ja koulutuksen päätteeksi 
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koe sekä vähintään yhden vuoden 
palkallinen harjoittelujakso.

hyväksytysti suoritettava 
korkeakoulututkinnon tasoinen koe, joka 
takaa muodollisen pätevyyden, sekä 
vähintään yhden vuoden harjoittelujakso 
ammatillisen pätevyyden takaavan 
käytännön koulutuksen osalta;

Or. de

Tarkistus 548
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään viisi vuotta täysipäivästä
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään yhden vuoden 
palkallinen harjoittelujakso.

b) vähintään neljä vuotta täysipäiväistä
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe.

Or. es

Tarkistus 549
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään viisi vuotta täysipäivästä 
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 

b) vähintään viisi vuotta täysipäivästä 
opiskelua tai niitä vastaava opintomäärä 
ECTS-pisteinä ilmoitettuna yliopistossa 
tai muussa vastaavantasoisessa 
oppilaitoksessa, ja koulutuksen päätteeksi 
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koe sekä vähintään yhden vuoden 
palkallinen harjoittelujakso.

hyväksytysti suoritettava 
korkeakoulututkinnon tasoinen koe, joka 
takaa muodollisen pätevyyden, sekä 
vähintään yhden vuoden harjoittelujakso 
ammatillisen kokemuksen takaavan 
käytännön koulutuksen osalta;

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella tuetaan ammatillista harjoittelujaksoa automaattisen tunnustamisen ehtona. 
Harjoittelun olisi oltava kaksivuotinen riippumatta koulutuksen kestosta. Koska tällä alalla 
on vain vähän palkallisia harjoittelupaikkoja, valmistuneille henkilöille olisi annettava 
mahdollisuus hankkia käytännön ammattikokemusta ja saada arkkitehdin pätevyys myös 
palkattoman harjoittelun avulla.

Tarkistus 550
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään viisi vuotta täysipäivästä
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään yhden vuoden 
palkallinen harjoittelujakso.

b) vähintään viisi vuotta täysipäiväistä
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe.

Or. es

Tarkistus 551
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) vähintään viisi vuotta täysipäivästä 
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään yhden vuoden 
palkallinen harjoittelujakso.

b) vähintään viisi vuotta täysipäivästä 
opiskelua yliopistossa tai muussa 
vastaavantasoisessa oppilaitoksessa, ja 
koulutuksen päätteeksi hyväksytysti 
suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä vähintään yhden vuoden 
harjoittelujakso, joka sisältyy säänneltyyn 
ammattiin valmistavaan 
koulutusohjelmaan ja joka on ehtona 
pätevyyttä osoittavan asiakirjan 
voimassaololle;

Or. fr

Tarkistus 552
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Palkallinen harjoittelu on suoritettava 
jäsenvaltiossa sellaisen henkilön 
valvonnassa, joka tarjoaa riittävät takeet 
kyvyistään tarjota käytännöllistä 
koulutusta. Se on suoritettava 1 kohdassa 
tarkoitettujen opintojen päättymisen 
jälkeen. Palkallisen harjoittelun 
suorittaminen on osoitettava muodollista 
pätevyyttä osoittaviin asiakirjoihin 
liitettävällä todistuksella.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Poistetaan viittaukset palkalliseen harjoitteluun pääasiassa sen vuoksi, ettei Espanjassa ole 
tällaista perinnettä ja että tämänhetkisen taloussuhdanteen vuoksi nykyistä mallia ei voida 
ryhtyä muuttamaan. Palkallisen harjoittelujakson epätarkka määrittely direktiivissä 
aiheuttaisi paljon soveltamiseen liittyviä ongelmia. Jos siis tämä viittaus päätetään säilyttää, 
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direktiivissä olisi määritettävä tarkemmin, maksetaanko harjoittelujaksosta palkkaa tietyn 
asteikon mukaan ja onko valtiolla velvollisuus maksaa kaikki sosiaaliturvamaksut.

Tarkistus 553
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Palkallinen harjoittelu on suoritettava 
jäsenvaltiossa sellaisen henkilön 
valvonnassa, joka tarjoaa riittävät takeet 
kyvyistään tarjota käytännöllistä 
koulutusta. Se on suoritettava 1 kohdassa 
tarkoitettujen opintojen päättymisen 
jälkeen. Palkallisen harjoittelun 
suorittaminen on osoitettava muodollista 
pätevyyttä osoittaviin asiakirjoihin 
liitettävällä todistuksella.

3. Harjoittelu on suoritettava jäsenvaltiossa 
sellaisen henkilön valvonnassa, joka 
tarjoaa riittävät takeet kyvyistään tarjota 
käytännöllistä koulutusta. Se on 
suoritettava 1 kohdassa tarkoitettujen 
opintojen päättymisen jälkeen. Palkallisen 
harjoittelun suorittaminen on osoitettava 
muodollista pätevyyttä osoittaviin
asiakirjoihin liitettävällä todistuksella.

Or. en

Perustelu

Viittaus palkallisuuteen on poistettava.

Tarkistus 554
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Palkallinen harjoittelu on suoritettava 
jäsenvaltiossa sellaisen henkilön 
valvonnassa, joka tarjoaa riittävät takeet 
kyvyistään tarjota käytännöllistä 
koulutusta. Se on suoritettava 1 kohdassa 

3. Harjoittelu on suoritettava 
jäsenvaltiossa arkkitehdin tai 
toimivaltaisen viranomaisen tätä varten 
hyväksymän sellaisen elimen valvonnassa 
tai johdolla, jonka kyvyt tarjota
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tarkoitettujen opintojen päättymisen 
jälkeen. Palkallisen harjoittelun
suorittaminen on osoitettava muodollista 
pätevyyttä osoittaviin asiakirjoihin 
liitettävällä todistuksella.

käytännöllistä koulutusta on 
asianmukaisesti tarkistettu. Harjoittelun
suorittaminen on osoitettava muodollista 
pätevyyttä osoittaviin asiakirjoihin 
liitettävällä viranomaisen antamalla
todistuksella.

Or. de

Tarkistus 555
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Palkallinen harjoittelu on suoritettava 
jäsenvaltiossa sellaisen henkilön 
valvonnassa, joka tarjoaa riittävät takeet 
kyvyistään tarjota käytännöllistä 
koulutusta. Se on suoritettava 1 kohdassa 
tarkoitettujen opintojen päättymisen 
jälkeen. Palkallisen harjoittelun 
suorittaminen on osoitettava muodollista 
pätevyyttä osoittaviin asiakirjoihin 
liitettävällä todistuksella.

3. Harjoittelu on suoritettava 
jäsenvaltiossa arkkitehdin tai 
toimivaltaisen viranomaisen tätä varten 
hyväksymän sellaisen henkilön tai elimen
valvonnassa tai johdolla, jonka kyvyt 
tarjota käytännöllistä koulutusta on 
asianmukaisesti tarkistettu. Palkallisen 
harjoittelun suorittaminen on osoitettava 
muodollista pätevyyttä osoittaviin 
asiakirjoihin liitettävällä toimivaltaisen 
viranomaisen antamalla todistuksella.

Or. de

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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Palkallinen harjoittelu on suoritettava 3. Harjoittelu on suoritettava jäsenvaltiossa 
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jäsenvaltiossa sellaisen henkilön 
valvonnassa, joka tarjoaa riittävät takeet 
kyvyistään tarjota käytännöllistä 
koulutusta. Se on suoritettava 1 kohdassa
tarkoitettujen opintojen päättymisen 
jälkeen. Palkallisen harjoittelun 
suorittaminen on osoitettava muodollista 
pätevyyttä osoittaviin asiakirjoihin 
liitettävällä todistuksella.

sellaisen henkilön valvonnassa, joka 
tarjoaa riittävät takeet kyvyistään tarjota 
käytännöllistä koulutusta. Se on 
suoritettava 1 kohdassa tarkoitettujen 
opintojen päättymisen jälkeen. Harjoittelun 
suorittaminen on osoitettava muodollista 
pätevyyttä osoittaviin asiakirjoihin 
liitettävällä todistuksella.

Or. en

Tarkistus 557
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Palkallinen harjoittelu on suoritettava 
jäsenvaltiossa sellaisen henkilön 
valvonnassa, joka tarjoaa riittävät takeet 
kyvyistään tarjota käytännöllistä 
koulutusta. Se on suoritettava 1 kohdassa 
tarkoitettujen opintojen päättymisen 
jälkeen. Palkallisen harjoittelun 
suorittaminen on osoitettava muodollista 
pätevyyttä osoittaviin asiakirjoihin 
liitettävällä todistuksella.

3. Harjoittelu on suoritettava jäsenvaltiossa 
sellaisen henkilön valvonnassa, joka 
tarjoaa riittävät takeet kyvyistään tarjota 
käytännöllistä koulutusta. Se on 
suoritettava 1 kohdassa tarkoitettujen 
opintojen päättymisen jälkeen. Harjoittelun 
suorittaminen on osoitettava muodollista 
pätevyyttä osoittaviin asiakirjoihin 
liitettävällä todistuksella.

Or. en

Tarkistus 558
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 3 kohta



PE498.002v01-00 98/98 AM\916301FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

3. Palkallinen harjoittelu on suoritettava 
jäsenvaltiossa sellaisen henkilön 
valvonnassa, joka tarjoaa riittävät takeet 
kyvyistään tarjota käytännöllistä 
koulutusta. Se on suoritettava 1 kohdassa 
tarkoitettujen opintojen päättymisen 
jälkeen. Palkallisen harjoittelun 
suorittaminen on osoitettava muodollista 
pätevyyttä osoittaviin asiakirjoihin 
liitettävällä todistuksella.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu harjoittelu 
on suoritettava jäsenvaltiossa sellaisen 
henkilön valvonnassa, joka tarjoaa riittävät 
takeet kyvyistään tarjota käytännöllistä 
koulutusta. Tämän harjoittelun 
suorittaminen on osoitettava muodollista 
pätevyyttä osoittaviin asiakirjoihin 
liitettävällä todistuksella.

Or. fr


