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Tarkistus 559
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Siirretään komissiolle valta antaa
kuultuaan 58 a artiklan (uusi) mukaisesti 
ammatillisia elimiä ja otettuaan niiden 
ehdotukset huomioon 58 a artiklan 
mukaisia delegoituja säädöksiä, joissa 
tarkennetaan

Or. en

Tarkistus 560
Emma McClarkin

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

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä artiklaa sovellettaessa 'yhteisillä 
koulutuspuitteilla' tarkoitetaan yksittäisen 
ammatin harjoittamiseksi tarvittavaa 
yhteistä tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuutta. Tällaisen 
ammattipätevyyden ja ammatin 
harjoittamisen edellytysten osalta 
jäsenvaltion on tunnustettava tällaisten 
koulutuspuitteiden avulla hankitulle 
pätevyydelle samat oikeusvaikutukset 
omalla alueellaan kuin itse myöntämilleen 
muodollista pätevyyttä osoittaville 
asiakirjoille, edellyttäen että 
koulutuspuitteet täyttävät 2 kohdan 
mukaisesti määritellyt perusteet. 
Perusteiden on oltava 3 kohdassa 

1. Tätä artiklaa sovellettaessa 'yhteisillä 
koulutuspuitteilla' tarkoitetaan yksittäisen 
ammatin harjoittamiseksi tarvittavaa 
yhteistä tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuutta.
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tarkoitettujen eritelmien mukaiset.

Jäsenvaltion alueelle voidaan laatia 
yhteiset koulutuspuitteet tässä artiklassa 
säädettyjen ehtojen ja tavan mukaisesti.
Tällaisen ammattipätevyyden ja ammatin 
harjoittamisen edellytysten osalta 
jäsenvaltion on tunnustettava tällaisten 
koulutuspuitteiden avulla hankitulle 
pätevyydelle samat oikeusvaikutukset 
omalla alueellaan kuin itse myöntämilleen 
muodollista pätevyyttä osoittaville 
asiakirjoille, edellyttäen että 
koulutuspuitteet täyttävät 2 kohdan 
mukaisesti määritellyt perusteet. 
Perusteiden on oltava 3 kohdassa 
tarkoitettujen eritelmien mukaiset.

Or. en

Tarkistus 561
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä artiklaa sovellettaessa 'yhteisillä 
koulutuspuitteilla' tarkoitetaan yksittäisen 
ammatin harjoittamiseksi tarvittavaa 
yhteistä tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuutta. Tällaisen 
ammattipätevyyden ja ammatin 
harjoittamisen edellytysten osalta 
jäsenvaltion on tunnustettava tällaisten 
koulutuspuitteiden avulla hankitulle 
pätevyydelle samat oikeusvaikutukset 
omalla alueellaan kuin itse myöntämilleen 
muodollista pätevyyttä osoittaville 
asiakirjoille, edellyttäen että 
koulutuspuitteet täyttävät 2 kohdan 
mukaisesti määritellyt perusteet. 
Perusteiden on oltava 3 kohdassa 

1. Tätä artiklaa sovellettaessa 'yhteisillä 
koulutuspuitteilla' tarkoitetaan yksittäisen 
ammatin harjoittamiseksi tarvittavaa 
yhteistä tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuutta. Vaatimuksiin voi 
lukeutua ECTS-pisteiden määrä, mutta 
ECTS-pisteet eivät yksin voi olla koko 
peruste. Tällaisen ammattipätevyyden ja 
ammatin harjoittamisen edellytysten osalta 
jäsenvaltion on tunnustettava tällaisten 
koulutuspuitteiden avulla hankitulle 
pätevyydelle samat oikeusvaikutukset 
omalla alueellaan kuin itse myöntämilleen 
muodollista pätevyyttä osoittaville 
asiakirjoille, edellyttäen että 
koulutuspuitteet täyttävät 2 kohdan 
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tarkoitettujen eritelmien mukaiset. mukaisesti määritellyt perusteet. 
Perusteiden on oltava 3 kohdassa 
tarkoitettujen eritelmien mukaiset.

Or. en

Tarkistus 562
Phil Prendergast

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

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä artiklaa sovellettaessa 'yhteisillä 
koulutuspuitteilla' tarkoitetaan yksittäisen 
ammatin harjoittamiseksi tarvittavaa 
yhteistä tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuutta. Tällaisen 
ammattipätevyyden ja ammatin 
harjoittamisen edellytysten osalta 
jäsenvaltion on tunnustettava tällaisten 
koulutuspuitteiden avulla hankitulle 
pätevyydelle samat oikeusvaikutukset 
omalla alueellaan kuin itse myöntämilleen 
muodollista pätevyyttä osoittaville 
asiakirjoille, edellyttäen että 
koulutuspuitteet täyttävät 2 kohdan 
mukaisesti määritellyt perusteet. 
Perusteiden on oltava 3 kohdassa 
tarkoitettujen eritelmien mukaiset.

1. Tätä artiklaa sovellettaessa 'yhteisillä 
koulutuspuitteilla' tarkoitetaan yksittäisen 
ammatin tai III osaston III luvun nojalla 
säänneltyyn ammattiin liittyvän jatko-
opintojen erikoisalan harjoittamiseksi 
tarvittavaa yhteistä tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuutta. Tällaisen 
ammattipätevyyden ja ammatin tai 
erikoisalan harjoittamisen edellytysten 
osalta jäsenvaltion on tunnustettava 
tällaisten koulutuspuitteiden avulla 
hankitulle pätevyydelle samat 
oikeusvaikutukset omalla alueellaan kuin 
itse myöntämilleen muodollista pätevyyttä 
osoittaville asiakirjoille, edellyttäen että 
koulutuspuitteet täyttävät 2 kohdan 
mukaisesti määritellyt perusteet. 
Perusteiden on oltava 3 kohdassa 
tarkoitettujen eritelmien mukaiset.

Or. en

Tarkistus 563
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta (uusi)
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Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevan 1 kohdan säännöksiä ei 
sovelleta lääkäreihin, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaviin 
sairaanhoitajiin, hammaslääkäreihin, 
eläinlääkäreihin, kätilöihin, 
proviisoreihin ja arkkitehteihin, sillä 
kyseiset ammatit perustuvat muodollista 
pätevyyttä osoittavien asiakirjojen 
automaattisen tunnustamisen 
periaatteeseen yhteisten koulutusta 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä ei pidä ottaa käyttöön kolmatta tunnustamisjärjestelmää automaattisen 
tunnustamisen ja yleisen tunnustamisjärjestelmän lisäksi. Siitä aiheutuisi sekaannusta 
ammattihenkilöille ja toimivaltaisille viranomaisille. On tarpeen tehdä selväksi, ettei yhteisiä 
koulutuspuitteita sovelleta tiettyihin ammattialoihin.

Tarkistus 564
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio tarkistaa, ovatko 
ammattialajärjestöjen ja jäsenvaltioiden 
ehdotukset ja luonnokset 2 kohdan 
perusteiden mukaisia ja vaatii kaikkia 
jäsenvaltioita tutkimaan yhteisten 
koulutuspuitteiden käyttöönoton 
mahdollisia seurauksia ja sitä, mihin 
oppilaitoksiin kyseisiä koulutuspuitteita 
voidaan tarjota. Tässä yhteydessä 
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jäsenvaltioiden on tarkistettava erityisesti 
se, voidaanko näitä koulutuspuitteita 
tarjota yleissivistävän koulutuksen 
yhteydessä yliopistoissa tai 
korkeakouluissa tai myös ammatillisessa 
koulutuksessa ja jos voidaan, missä 
määrin.

Or. de

Perustelu

Vahvistetaan kaksitahoista ammattikoulutusjärjestelmää.

Tarkistus 565
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 2 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) kyseinen ammatti on jo säännelty 
ainakin kolmasosassa jäsenvaltioita;

b) kyseinen ammatti on jo säännelty 
ainakin puolessa jäsenvaltioista;

Or. en

Tarkistus 566
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

b) kyseinen ammatti on jo säännelty 
ainakin kolmasosassa jäsenvaltioita;

b) kyseinen ammatti on jo säännelty 
ainakin puolessa jäsenvaltioita;

Or. de
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Tarkistus 567
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

b) kyseinen ammatti on jo säännelty 
ainakin kolmasosassa jäsenvaltioita;

b) kyseinen ammatti on jo säännelty 
ainakin kolmasosassa jäsenvaltioita tai 
kaksi kolmasosaa jäsenvaltioista 
hyväksyvät 49 a artiklan 2 kohdan 
säännökset;

Or. en

Tarkistus 568
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiseen tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuuteen yhdistetään 
ainakin kolmasosassa jäsenvaltioita 
voimassa olevissa yleissivistävissä ja 
ammatillisissa koulutusjärjestelmissä 
määritellyt tiedot, taidot ja pätevyydet;

c) yhteiseen tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuuteen yhdistetään 
ainakin neljäsosassa jäsenvaltioita 
voimassa olevissa yleissivistävissä ja 
ammatillisissa koulutusjärjestelmissä 
määritellyt tiedot, taidot ja pätevyydet;

Or. en

Perustelu

Yhteisten koulutuspuitteiden laatimista koskevien vaatimusten olisi oltava joustavammat, jotta 
kannustettaisiin ammattialoja käyttämään niitä.
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Tarkistus 569
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis, 
Othmar Karas

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

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiseen tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuuteen yhdistetään 
ainakin kolmasosassa jäsenvaltioita 
voimassa olevissa yleissivistävissä ja 
ammatillisissa koulutusjärjestelmissä 
määritellyt tiedot, taidot ja pätevyydet;

c) yhteiseen tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuuteen yhdistetään 
ainakin kolmasosassa jäsenvaltioita 
voimassa olevissa yleissivistävissä ja 
ammatillisissa koulutusjärjestelmissä 
määritellyt tiedot, taidot ja pätevyydet; 
tässä ei ole tärkeää, hankitaanko tiedot, 
taidot ja pätevyys jäsenvaltioiden 
yleissivistävässä yliopistokoulutuksessa tai 
korkeakoulussa vai ammatillisessa 
koulutuksessa;

Or. de

Perustelu

Vahvistetaan kaksitahoista ammattikoulutusjärjestelmää.

Tarkistus 570
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiseen tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuuteen yhdistetään 
ainakin kolmasosassa jäsenvaltioita 
voimassa olevissa yleissivistävissä ja 
ammatillisissa koulutusjärjestelmissä 
määritellyt tiedot, taidot ja pätevyydet;

c) yhteiseen tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuuteen yhdistetään 
ainakin kolmasosassa jäsenvaltioita 
voimassa olevissa yleissivistävissä ja 
ammatillisissa koulutusjärjestelmissä 
määritellyt tiedot, taidot ja pätevyydet. Jos 
kyseinen ammatti jo on säännelty 
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jäsenvaltiossa 3 artiklan 1 kohdan 
l a alakohdassa tarkoitetulla 
kaksijakoisella koulutusjärjestelmällä, 
yhteisissä koulutuspuitteissa on 
säädettävä kaksijakoisen koulutuksen 
järjestelmästä voimassa olevien 
standardien mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 571
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

d) yhteisten koulutuspuitteiden tiedoilla, 
taidoilla ja pätevyyksillä viitataan
eurooppalaiseen tutkintojen 
viitekehykseen, joka on määritelty 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
perustamisesta elinikäisen oppimisen 
edistämiseksi annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston suosituksen(*) 
liitteessä II;

d) yhteisten koulutuspuitteiden tiedoilla, 
taidoilla ja pätevyyksillä voidaan viitata
eurooppalaiseen tutkintojen 
viitekehykseen, joka on määritelty 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
perustamisesta elinikäisen oppimisen 
edistämiseksi annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston suosituksen(*) 
liitteessä II;

Or. en

Tarkistus 572
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

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

Komission teksti Tarkistus

d) yhteisten koulutuspuitteiden tiedoilla, 
taidoilla ja pätevyyksillä viitataan 

d) yhteisten koulutuspuitteiden tiedoilla, 
taidoilla ja pätevyyksillä viitataan tämän 
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eurooppalaiseen tutkintojen 
viitekehykseen, joka on määritelty 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
perustamisesta elinikäisen oppimisen 
edistämiseksi annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston suosituksen(*) 
liitteessä II;

direktiivin 11 artiklassa säädettyyn 
pätevyystasoon (*);

Or. de

Tarkistus 573
Phil Prendergast

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

Komission teksti Tarkistus

d) yhteisten koulutuspuitteiden tiedoilla, 
taidoilla ja pätevyyksillä viitataan 
eurooppalaiseen tutkintojen 
viitekehykseen, joka on määritelty 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
perustamisesta elinikäisen oppimisen 
edistämiseksi annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston suosituksen(*) 
liitteessä II;

d) yhteisten koulutuspuitteiden tiedoilla, 
taidoilla ja pätevyyksillä viitataan tämän
direktiivin 11 artiklassa säädettyihin 
tasoihin;

Or. en

Perustelu

Direktiivin 11 artikla sisältää jo toimivan ja eriytetyn järjestelmän pätevyyksien arviointiin. 
Eurooppalainen tutkintojen viitekehys ei ole käytössä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, eikä sitä 
ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä samojen vaatimusten mukaisesti kaikissa EU:n 
jäsenvaltioissa. Direktiivin 11 artikla on käytännössä hyväksytty ja sitä soveltavien 
toimivaltaisten viranomaisten kannattama (GHK:n tutkimus, 2011).

Tarkistus 574
Marian Harkin
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yhteisten koulutuspuitteiden tiedoilla, 
taidoilla ja pätevyyksillä viitataan 
eurooppalaiseen tutkintojen 
viitekehykseen, joka on määritelty 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
perustamisesta elinikäisen oppimisen 
edistämiseksi annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston suosituksen(*) 
liitteessä II;

d) yhteisten koulutuspuitteiden tiedoilla, 
taidoilla ja pätevyyksillä viitataan tämän 
direktiivin 11 artiklassa tarkoitettuihin 
tasoihin; tämän direktiivin 11 artiklaa ei 
sovelleta liitteessä V olevan 1 kohdan 
soveltamisalaan kuuluviin ammatteihin;

Or. en

Tarkistus 575
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Komission teksti Tarkistus

e) kyseinen ammatti ei kuulu mihinkään 
muihin yhteisiin koulutuspuitteisiin eikä 
sitä säännellä III osaston III luvun nojalla;

e) kyseinen ammatti ei kuulu mihinkään 
muihin yhteisiin koulutuspuitteisiin eikä 
sitä säännellä III osaston II luvun, III 
osaston III luvun nojalla eikä 10 artiklan 
b kohdan tapauksissa;

Or. de

Tarkistus 576
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) kyseinen ammatti ei kuulu mihinkään 
muihin yhteisiin koulutuspuitteisiin eikä 
sitä säännellä III osaston III luvun nojalla;

e) ammatti tai III osaston III luvun 
nojalla säänneltyyn ammattiin liittyvä 
jatko-opintojen erikoisala ei kuulu 
mihinkään muihin yhteisiin 
koulutuspuitteisiin eikä sitä säännellä 
III osaston III luvun tai 10 artiklan 
b alakohdan nojalla eikä sitä ole jo 
tunnustettu erikoisalaksi liitteessä V;

Or. en

Tarkistus 577
Robert Rochefort

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

Komission teksti Tarkistus

e) kyseinen ammatti ei kuulu mihinkään 
muihin yhteisiin koulutuspuitteisiin eikä
sitä säännellä III osaston III luvun 
nojalla;

e) kyseinen ammatti ei kuulu mihinkään 
muihin yhteisiin koulutuspuitteisiin;

Or. fr

Tarkistus 578
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

f) yhteiset koulutuspuitteet on valmisteltu 
käyttäen avointa ja oikeudenmukaista 
menettelyä, johon ovat osallistuneet myös 

f) yhteiset koulutuspuitteet on valmisteltu 
käyttäen avointa ja oikeudenmukaista 
menettelyä, johon ovat tarvittaessa 
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niiden jäsenvaltioiden intressitahot, joissa 
ammatti ei ole säännelty;

osallistuneet yhteistyössä myös niiden 
jäsenvaltioiden intressitahot, joissa 
ammatti ei ole säännelty;

Or. en

Perustelu

Jotkin ammatit voivat olla säänneltyjä kaikissa jäsenvaltioissa tai niiden enemmistössä. 
Säännös ei saisi olla liian joustamaton tällaisten ammattien osalta.

Tarkistus 579
Constance Le Grip

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

Komission teksti Tarkistus

f) yhteiset koulutuspuitteet on valmisteltu 
käyttäen avointa ja oikeudenmukaista 
menettelyä, johon ovat osallistuneet myös 
niiden jäsenvaltioiden intressitahot, joissa 
ammatti ei ole säännelty;

f) yhteiset koulutuspuitteet on valmisteltu 
käyttäen avointa ja oikeudenmukaista 
menettelyä, jossa siihen liittyvät aloitteet 
olisi julkaistava ja tehtävä tiiviissä 
yhteistyössä niin, että mukana on 
ammatillisten järjestöjen ja muiden 
intressitahojen edustajia, myös niistä 
jäsenvaltioista, joissa ammatti ei ole 
säännelty;

Or. en

Perustelu

Asianomaisten sidosryhmien edustajien kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää.

Tarkistus 580
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 2 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) yhteiset koulutuspuitteet antavat minkä 
tahansa jäsenvaltion kansalaisille 
kelpoisuuden puitteiden mukaisen 
pätevyyden ilman, että kansalaisen on 
oltava jäsenenä missään 
ammattialajärjestössä tai rekisteröitynyt 
tällaiseen järjestöön.

g) yhteiset koulutuspuitteet antavat minkä 
tahansa jäsenvaltion kansalaisille 
kelpoisuuden puitteiden mukaisen 
pätevyyden ilman, että kansalaisen on 
ennalta oltava jäsenenä missään 
ammattialajärjestössä tai rekisteröitynyt 
tällaiseen järjestöön.

Or. de

Tarkistus 581
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa tarkennetaan yhteinen 
tieto-, taito- ja pätevyyskokonaisuus sekä 
yhteisiin koulutuspuitteisiin perustuvat 
pätevyydet.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa tarkennetaan 
vähimmäistaso yhteiselle tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuudelle sekä kuhunkin 
yhteisiin koulutuspuitteisiin perustuvat 
pätevyydet.

Or. en

Tarkistus 582
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 3. Siirretään komissiolle valta antaa 
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58 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa tarkennetaan yhteinen 
tieto-, taito- ja pätevyyskokonaisuus sekä 
yhteisiin koulutuspuitteisiin perustuvat 
pätevyydet.

58 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa tarkennetaan yhteinen 
tieto-, taito- ja pätevyyskokonaisuus sekä 
yhteisiin koulutuspuitteisiin perustuvat 
pätevyydet. Yksityiskohtien osalta näissä 
ei mennä III osaston III luvun 
vähimmäiskoulutusvaatimuksia 
pidemmälle.

Or. de

Tarkistus 583
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa tarkennetaan yhteinen 
tieto-, taito- ja pätevyyskokonaisuus sekä 
yhteisiin koulutuspuitteisiin perustuvat 
pätevyydet.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
57 c artiklan (uusi) mukaista 
sidosryhmäfoorumia tai -foorumeita 
kuultuaan 58 a artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joihin sisällytetään 
edellä mainitun foorumin tai foorumeiden 
ehdotukset ja joissa tarkennetaan yhteinen 
tieto-, taito- ja pätevyyskokonaisuus sekä 
yhteisiin koulutuspuitteisiin perustuvat 
pätevyydet.

Or. en

Tarkistus 584
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 3 kohdassa tarkoitettujen 
yhteisten koulutuspuitteiden mukaisesti 
hankittava ammattinimike.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 585
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 a artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltio voi pyytää vapautusta
3 kohdassa tarkoitettujen yhteisten 
koulutuspuitteiden soveltamisesta omalla 
alueellaan, jos se on muista syistä 
pakotettu ottamaan käyttöön uuden 
säännellyn ammatin omalla alueellaan, jos 
se on pakotettu muuttamaan nykyisiä 
perustavia periaatteita, jotka liittyvät 
ammattirakenteeseen osana 
ammattikoulutusta ja ammattipätevyyden 
ehtoja, tai jos jäsenvaltio ei halua 
suhteuttaa omaa kansallista 
pätevyysjärjestelmäänsä kyseisissä 
yhteisissä koulutuspuitteissa määriteltyihin 
pätevyyksiin. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanopäätöksen tällaisen 
vapautuksen myöntämiseksi 
jäsenvaltioille.

5. Jäsenvaltio voi ilmoittaa kuuden 
kuukauden määräajan kuluessa 
delegoidun säädöksen voimaantulosta 
3 kohdan mukaisesti, että 3 kohdassa 
tarkoitettuja yhteisiä koulutuspuitteita ei 
voida soveltaa sen omalla alueella, sillä se 
on muista syistä pakotettu ottamaan 
käyttöön uuden säännellyn ammatin omalla 
alueellaan, jos se on pakotettu muuttamaan 
nykyisiä perustavia periaatteita, jotka 
liittyvät ammattirakenteeseen osana 
ammattikoulutusta ja ammattipätevyyden 
ehtoja, tai jos jäsenvaltio ei halua 
suhteuttaa omaa kansallista 
pätevyysjärjestelmäänsä kyseisissä 
yhteisissä koulutuspuitteissa määriteltyihin 
pätevyyksiin.

Or. de

Tarkistus 586
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 b artikla

Komission teksti Tarkistus

49 b artikla Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 587
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 b artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhteiset koulutustestit Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 588
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä artiklaa sovellettaessa yhteisellä 
koulutustestillä tarkoitetaan 
kelpoisuuskoetta, jossa arvioidaan 
ammattihenkilön kelpoisuutta harjoittaa 
ammattia niissä jäsenvaltioissa, joissa 
kyseinen ammatti on säännelty. Yhteisen 
koulutustestin suorittamisen hyväksytysti 
on annettava oikeus harjoittaa ja jatkaa 

Poistetaan.
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kyseistä ammatillista toimintaa 
jäsenvaltiossa samoin edellytyksin kuin 
kyseisessä jäsenvaltiossa hankittujen 
ammattipätevyyksien haltijat.

Or. de

Tarkistus 589
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisen koulutustestin on täytettävä 
seuraavat edellytykset:

Poistetaan.

a) yhteinen koulutustesti antaa 
useammille ammattihenkilöille 
mahdollisuuden siirtyä jäsenvaltiosta 
toiseen verrattuna III osaston I luvussa 
säädettyyn koulutuksen osoittamiseen 
perustuvaan yleiseen 
tunnustamisjärjestelmään;
b) kyseinen ammatti on säännelty ainakin 
kolmasosassa jäsenvaltioita;
c) yhteinen koulutustesti on valmisteltu 
käyttäen avointa ja oikeudenmukaista 
menettelyä, johon ovat osallistuneet myös 
niiden jäsenvaltioiden sidosryhmät, joissa 
ammatti ei ole säännelty;
d) yhteiseen koulutustestiin ja testien 
käytännön järjestelyihin jäsenvaltioissa 
saavat osallistua minkä tahansa 
jäsenvaltion kansalaiset ilman, että 
heidän tarvitsee olla jäsenenä missään 
ammattialajärjestössä tai 
rekisteröityneenä mihinkään tällaiseen 
järjestöön.

Or. de
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Tarkistus 590
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 b artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseinen ammatti on säännelty ainakin 
kolmasosassa jäsenvaltioita;

b) kyseinen ammatti on säännelty ainakin 
kolmasosassa jäsenvaltioita tai kaksi 
kolmasosaa jäsenvaltioista on hyväksynyt 
49 b artiklan 2 kohdan säännökset;

Or. en

Tarkistus 591
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36
49 b artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteinen koulutustesti on valmisteltu 
käyttäen avointa ja oikeudenmukaista 
menettelyä, johon ovat osallistuneet myös 
niiden jäsenvaltioiden sidosryhmät, joissa
ammatti ei ole säännelty;

c) yhteinen koulutustesti on valmisteltu 
käyttäen avointa ja oikeudenmukaista 
menettelyä, johon ovat tarvittaessa 
osallistuneet yhteistyössä myös niiden 
jäsenvaltioiden sidosryhmät, joissa 
ammatti ei ole säännelty;

Or. en

Tarkistus 592
Heide Rühle, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
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Direktiivi 2005/36/EY
49 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä yhteisten koulutustestin 
edellytyksistä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 593
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä yhteisten koulutustestin 
edellytyksistä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
57 c artiklan (uusi) mukaista 
sidosryhmäfoorumia tai -foorumeita 
kuultuaan 58 a artiklan mukaisesti edellä 
mainitun foorumin tai foorumeiden 
ehdotukset sisältäviä delegoituja säädöksiä 
yhteisen koulutustestin edellytyksistä ja 
siinä arvioitavista vaatimuksista.

Or. en

Tarkistus 594
Emma McClarkin

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

Komission teksti Tarkistus

3a a. Tämän artiklan nojalla tehty eri 
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jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välinen tiedonvaihto 
toteutetaan sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) avulla.

Or. en

Tarkistus 595
Frank Engel

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

Komission teksti Tarkistus

38) Lisätään 53 artiklaan toinen kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

'
Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon tarkastaa toimivaltainen 
viranomainen ennen 4 d artiklassa, 
7 artiklan 4 kohdassa ja 51 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.
Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä 
on tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai 
mikäli tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien 
ammattihenkilöiden suhteen.
Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
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jäsenvaltion yhden virallisen kielen 
taitoon kyseisen henkilön valinnan 
mukaisesti, sen on oltava oikeasuhtainen 
suhteessa harjoitettavaan toimintaan ja 
ammattihenkilölle maksuton. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansallisiin 
tuomioistuimiin.
'

Or. fr

Tarkistus 596
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että
kielitaidon tarkastaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen päätösten jälkeen, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon tarkastaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja päätöksiä tehtäessä, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

Or. en

Tarkistus 597
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon tarkastaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen päätösten jälkeen, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

Jäsenvaltion on tarkastettava, että 
kielitaidon varmistaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen päätösten jälkeen, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

Or. it

Perustelu

On tarkoituksenmukaista vaihtaa keskenään käytettyjen termien "varmistaa" ja "tarkastaa" 
paikkaa.

Tarkistus 598
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon tarkastaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen päätösten jälkeen, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon varmistaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen päätösten jälkeen, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

Or. en

Tarkistus 599
Emilie Turunen
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon tarkastaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen päätösten jälkeen, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon tarkastaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen päätösten jälkeen mutta 
ennen ammatin harjoittamisen 
aloittamista, jos on vakavia ja 
konkreettisia epäilyksiä ammattihenkilön 
riittävästä kielitaidosta liittyen henkilön 
harjoittamaan ammatilliseen toimintaan.
Jos tietystä ammatista vastaavaa 
toimivaltaista viranomaista ei ole, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
jokin hyväksytty elin voi suorittaa 
kielitaidon testaamisen.

Or. en

Tarkistus 600
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon tarkastaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen päätösten jälkeen, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

Jäsenvaltion on tarkastettava, että 
kielitaidon varmistaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen päätösten jälkeen, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.
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Or. it

Tarkistus 601
Phil Prendergast

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

Komission teksti Tarkistus

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä 
on tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai 
mikäli tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien 
ammattihenkilöiden suhteen.

Jos ammatista aiheutuu kansanterveyteen 
ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, 
jäsenvaltiot voivat antaa toimivaltaisille 
viranomaisille oikeuden varmistaa 
ammatin harjoittamisessa tarvittavan 
kielitaidon ammattipätevyyden 
tunnustamisen jälkeen mutta ennen 
ammatin harjoittamista koskevan 
oikeuden myöntämistä. Toimivaltaisen 
viranomaisen suorittama kielitaidon 
varmistaminen ei estä työnantajaa 
tekemästä tarvittaessa lisätarkastuksia.

Or. en

Tarkistus 602
Marian Harkin

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon tarkastaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen päätösten jälkeen, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon varmistaa toimivaltainen 
viranomainen 4 d artiklassa, 7 artiklan 
4 kohdassa ja 51 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen päätösten jälkeen, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
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ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan. 

Or. en

Tarkistus 603
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä 
on tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai mikäli 
tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien 
ammattihenkilöiden suhteen.

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia tai koulutusalalla 
laatuun liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot 
voivat antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kyseisellä alalla toimivat 
työmarkkinaosapuolet ovat tätä 
nimenomaisesti pyytäneet.

Or. en

Tarkistus 604
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 

Jos ammatista aiheutuu kansanterveyden
turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, 
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antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä 
on tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai 
mikäli tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien 
ammattihenkilöiden suhteen.

jäsenvaltiot voivat antaa toimivaltaisille 
viranomaisille oikeuden varmistaa, että 
kielitaito riittää tietyn tehtävän 
suorittamiseen. Toimivaltaisen 
viranomaisen suorittama kielitaidon 
varmistaminen ei estä työnantajaa 
tekemästä tarvittaessa lisätarkastuksia.

Or. en

Tarkistus 605
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä 
on tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai 
mikäli tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien 
ammattihenkilöiden suhteen.

Jos ammatista aiheutuu kansanterveyteen 
ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, 
jäsenvaltiot voivat antaa toimivaltaisille 
viranomaisille oikeuden kielitaidon 
tarkistamiseen suoraan tai omassa 
valvonnassaan tai oikeuden pyytää 
kaikilta asianomaisilta ammattihenkilöiltä 
todistuksen siitä, että he osaavat 
vastaanottavan jäsenvaltion kieltä. 
Kyseinen kielitaidon tarkastaminen, jos 
sellainen suoritetaan, on tehtävä 
ammattipätevyyden tunnustamisen 
jälkeen mutta ennen ammatin 
harjoittamista koskevan oikeuden 
myöntämistä.

Or. en

Perustelu

Selvennetään olosuhteita, joissa kielitaito voidaan tarkastaa.
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Tarkistus 606
Emma McClarkin

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

Komission teksti Tarkistus

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä on 
tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai mikäli 
tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien
ammattihenkilöiden suhteen.

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon tai valvoa 
kielitaidon tarkastamisen varmistamista, 
mikäli ammattihenkilö aikoo työskennellä 
tai työskentelee itsenäisenä 
ammatinharjoittajana tai kansallinen 
terveydenhuoltojärjestelmä (tai kansallisen 
terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella 
toimivien yksityisten järjestöjen 
tapauksessa järjestö) on tätä 
nimenomaisesti pyytänyt.

Or. en

Perustelu

Säännöksen on koskettava kaikkia ammattihenkilöitä olivatpa he työntekijöitä (julkisessa tai 
yksityisessä organisaatiossa) tai itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Tarkistus 607
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 

Jos ammatista aiheutuu kansanterveyteen
ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia tai 
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antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä 
on tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai 
mikäli tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien 
ammattihenkilöiden suhteen.

jos on yleistä etua koskevia pakottavia 
syitä, jäsenvaltiot voivat antaa 
toimivaltaisille viranomaisille oikeuden 
joko suoraan tai omassa valvonnassaan 
varmistaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon.
Kielitaidon varmistamisella pyritään 
osoittamaan ammattihenkilön ammattinsa 
harjoittamisessa tarvitsemat suulliset ja 
kirjalliset viestintätaidot, erityisesti 
potilasturvallisuuden ja kansanterveyden 
tai yleistä etua koskevien pakottavien 
syiden kannalta.

Or. en

Tarkistus 608
Constance Le Grip

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

Komission teksti Tarkistus

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä on 
tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai mikäli 
tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien ammattihenkilöiden 
suhteen.

Jos ammatista aiheutuu kansanterveyteen 
ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, 
jäsenvaltiot voivat antaa toimivaltaisille 
viranomaisille oikeuden tarkastaa kaikkien 
asianosaisten ammattihenkilöiden 
kielitaidon, mikäli kansallinen 
terveydenhuoltojärjestelmä on tätä 
nimenomaisesti pyytänyt, tai mikäli 
tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien ammattihenkilöiden 
suhteen.

Or. en
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Tarkistus 609
Phil Prendergast

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

Komission teksti Tarkistus

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä 
on tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai 
mikäli tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien 
ammattihenkilöiden suhteen.

Jos ammatista aiheutuu kansanterveyteen 
ja potilaiden turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat antaa 
toimivaltaisille viranomaisille oikeuden 
varmistaa ammatin harjoittamisessa 
tarvittavan kielitaidon. Toimivaltaisen 
viranomaisen suorittama kielitaidon 
varmistaminen ei estä työnantajaa 
tekemästä tarvittaessa lisätarkastuksia.

Or. en

Tarkistus 610
Marian Harkin

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

Komission teksti Tarkistus

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä 
on tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai 
mikäli tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon 
vastaanottavan jäsenvaltion kielessä tai 
pyytää heiltä sen todistava asiakirja 
ammattipätevyyden tunnustamisen 
jälkeen mutta ennen ammatin 
harjoittamista koskevan oikeuden 
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kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien 
ammattihenkilöiden suhteen.

myöntämistä.

Or. en

Tarkistus 611
Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon, mikäli 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä 
on tätä nimenomaisesti pyytänyt, tai 
mikäli tilastollisesti edustavat kansalliset 
potilasjärjestöt ovat tätä pyytäneet 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
kansallisten terveydenhuoltojärjestelmän 
ulkopuolella toimivien 
ammattihenkilöiden suhteen.

Jos ammatista aiheutuu turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
antaa toimivaltaisille viranomaisille 
oikeuden tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon 
vastaanottavan jäsenvaltion kielessä tai 
pyytää heiltä sen todistava asiakirja 
ammattipätevyyden tunnustamisen 
jälkeen mutta ennen ammatin 
harjoittamista koskevan oikeuden 
myöntämistä.

Or. en

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin 2005/36/EY mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa 
kielitaidon ehdoksi oikeudelle ammatin harjoittamiseen, mikä ei liity ammattihenkiöiden 
oikeuteen saada pätevyydelleen tunnustus. Kyseinen ehto on erityisen tärkeä ammateissa, 
jotka vaikuttavat potilaiden turvallisuuteen.

Tarkistus 612
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
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Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen 
taitoon kyseisen henkilön valinnan
mukaisesti, sen on oltava oikeasuhtainen 
suhteessa harjoitettavaan toimintaan ja 
ammattihenkilölle maksuton. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansallisiin tuomioistuimiin.

Kielitaidon varmistamisen on oltava 
oikeasuhtainen suhteessa harjoitettavaan 
toimintaan ja ammattihenkilölle maksuton. 
Kyseisellä henkilöllä on oltava oikeus 
valittaa näistä tarkastuksista kansallisiin 
tuomioistuimiin.

Or. en

Tarkistus 613
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen taitoon 
kyseisen henkilön valinnan mukaisesti, sen 
on oltava oikeasuhtainen suhteessa 
harjoitettavaan toimintaan ja 
ammattihenkilölle maksuton. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansallisiin 
tuomioistuimiin.

Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen taitoon 
kyseisen henkilön valinnan mukaisesti, ja
sen on oltava oikeasuhtainen suhteessa 
harjoitettavaan toimintaan. Kielitaidon 
varmistamisesta hakijalle mahdollisesti 
aiheutuvien kulujen on oltava 
kohtuulliset ja oikeasuhtaiset. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansalliseen
tuomioistuimeen.

Or. en

Perustelu

On ammattihenkilön vastuulla varmistaa, että hän osaa asianomaista kieltä. Perittävien 
maksujen pitäisi kuitenkin olla kohtuullisia ja oikeasuhtaisia, eivätkä ne saisi estää 
ammattihenkilöiden vapaata liikkumista. Maksu ei saisi olla este ammatin harjoittamiselle. 
Joissakin jäsenvaltioissa oman maan ammattihenkilöiltä ja EU:n ulkopuolelta tulevilta 
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ammattihenkilöiltä voidaan jo edellyttää rahallista panosta.

Tarkistus 614
Robert Rochefort

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

Komission teksti Tarkistus

Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen taitoon 
kyseisen henkilön valinnan mukaisesti, 
sen on oltava oikeasuhtainen suhteessa 
harjoitettavaan toimintaan ja 
ammattihenkilölle maksuton. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansallisiin tuomioistuimiin.

Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen taitoon, 
joka on välttämätön, jotta 
ammattipätevyyden haltija voi harjoittaa 
ammattiaan; sen on oltava oikeasuhtainen 
suhteessa harjoitettavaan toimintaan ja 
ammattihenkilölle maksuton. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansallisiin tuomioistuimiin.

Or. fr

Tarkistus 615
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen taitoon 
kyseisen henkilön valinnan mukaisesti, 
sen on oltava oikeasuhtainen suhteessa 
harjoitettavaan toimintaan ja 
ammattihenkilölle maksuton. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansallisiin tuomioistuimiin.

Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen taitoon 
sen mukaisesti, millä kielellä kyseinen 
henkilö aikoo ammattiaan harjoittaa, sen 
on oltava oikeasuhtainen suhteessa 
harjoitettavaan toimintaan ja 
ammattihenkilölle maksuton. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansallisiin tuomioistuimiin.
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Or. en

Tarkistus 616
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen taitoon 
kyseisen henkilön valinnan mukaisesti, sen 
on oltava oikeasuhtainen suhteessa 
harjoitettavaan toimintaan ja 
ammattihenkilölle maksuton. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansallisiin tuomioistuimiin.

Kielitaidon testaus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen taitoon 
kyseisen henkilön valinnan mukaisesti, sen 
on oltava oikeasuhtainen suhteessa 
harjoitettavaan toimintaan eikä siitä saa 
periä ammattihenkilöltä kohtuutonta 
maksua. Kyseisellä henkilöllä on oltava 
oikeus valittaa näistä tarkastuksista 
kansallisiin tuomioistuimiin.

Or. es

Tarkistus 617
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY 
53 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen taitoon 
kyseisen henkilön valinnan mukaisesti, sen 
on oltava oikeasuhtainen suhteessa 
harjoitettavaan toimintaan ja 
ammattihenkilölle maksuton. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansallisiin tuomioistuimiin.

Kielitaidon tarkastus ja varmistus on 
rajoitettava jäsenvaltion yhden virallisen 
kielen taitoon kyseisen henkilön valinnan 
mukaisesti, niiden on oltava oikeasuhtaiset
suhteessa harjoitettavaan toimintaan ja 
ammattihenkilölle maksuton. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansallisiin tuomioistuimiin.

Or. it
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Tarkistus 618
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen 
taitoon kyseisen henkilön valinnan 
mukaisesti, sen on oltava oikeasuhtainen 
suhteessa harjoitettavaan toimintaan ja 
ammattihenkilölle maksuton. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansallisiin tuomioistuimiin.

Kielitaidon varmistamisen on oltava 
oikeasuhtainen suhteessa harjoitettavaan 
toimintaan ja ammattihenkilölle maksuton. 
Kyseisellä henkilöllä on oltava oikeus 
valittaa näistä tarkastuksista kansallisiin 
tuomioistuimiin.

Or. en

Tarkistus 619
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen taitoon 
kyseisen henkilön valinnan mukaisesti, sen 
on oltava oikeasuhtainen suhteessa 
harjoitettavaan toimintaan ja 
ammattihenkilölle maksuton. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansallisiin 
tuomioistuimiin.

Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen taitoon 
kyseisen henkilön valinnan mukaisesti, ja 
kustannusten olisi oltava 
ammattihenkilölle kohtuulliset ja 
oikeasuhtaiset. Kyseisellä henkilöllä on 
oltava oikeus valittaa näistä tarkastuksista 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 620
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kielitaidon tarkastus on rajoitettava 
jäsenvaltion yhden virallisen kielen 
taitoon kyseisen henkilön valinnan 
mukaisesti, sen on oltava oikeasuhtainen 
suhteessa harjoitettavaan toimintaan ja 
ammattihenkilölle maksuton. Kyseisellä 
henkilöllä on oltava oikeus valittaa näistä 
tarkastuksista kansallisiin tuomioistuimiin.

Kielitaidon varmistamisen on oltava 
oikeasuhtainen suhteessa harjoitettavaan 
toimintaan ja ammattihenkilölle maksuton. 
Kyseisellä henkilöllä on oltava oikeus 
valittaa näistä tarkastuksista kansallisiin 
tuomioistuimiin.

Or. en

Tarkistus 621
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla

Komission teksti Tarkistus

55 a artikla Poistetaan.

Or. el

Perustelu

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

Tarkistus 622
Bernadette Vergnaud
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
55 b artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

39 a) Vastuuvelvollisuus ja velvoite 
osallistua jatkokoulutukseen

1. Tämä direktiivi ei vaikuta unionin eikä 
jäsenvaltioiden säännöksiin, joilla taataan 
jäsenvaltioille mahdollisuus edellyttää 
vakuutusta tai vakuuksia itsessään, eikä 
se vaikuta kollektiiviseen 
korvausrahastoon osallistumista 
koskeviin vaatimuksiin esimerkiksi 
ammattiala- tai ammatillisten järjestöjen 
jäsenten osalta, edellyttäen etteivät nämä 
säännökset ole syrjiviä.
2. Tämän direktiivin soveltaminen ei 
rajoita niiden kansallisten säännösten 
soveltamista, joissa yleistä etua koskevista 
pakottavista syistä oikeus harjoittaa 
ammattia edellyttää sitä, että ammattia 
harjoitetaan säännöllisesti, edellyttäen 
etteivät nämä säännökset ole syrjiviä. 

Or. fr

Tarkistus 623
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla

Komission teksti Tarkistus

55 a artikla Poistetaan.

Or. es
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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 sen soveltamiseen liittyviä ongelmia. Jos siis tämä viittaus päätetään 
säilyttää, direktiivissä olisi määritettävä tarkemmin, maksetaanko harjoittelujaksosta palkkaa 
tietyn asteikon mukaan ja onko valtiolla velvollisuus maksaa kaikki sosiaaliturvamaksut.

Tarkistus 624
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Palkallisen harjoittelun tunnustaminen 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 sen soveltamiseen liittyviä ongelmia. Jos siis tämä viittaus päätetään 
säilyttää, direktiivissä olisi määritettävä tarkemmin, maksetaanko harjoittelujaksosta palkkaa 
tietyn asteikon mukaan ja onko valtiolla velvollisuus maksaa kaikki sosiaaliturvamaksut.

Tarkistus 625
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Palkallisen harjoittelun tunnustaminen Pakollisen valvotun harjoittelun 
tunnustaminen
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Or. en

Tarkistus 626
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Palkallisen harjoittelun tunnustaminen Harjoittelun tunnustaminen

Or. de

Tarkistus 627
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Palkallisen harjoittelun tunnustaminen Harjoittelun tunnustaminen

Or. en

Tarkistus 628
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Palkallisen harjoittelun tunnustaminen Harjoittelun tunnustaminen
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Or. en

Tarkistus 629
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Palkallisen harjoittelun tunnustaminen Harjoittelun tunnustaminen

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu palkallinen harjoittelu, jonka 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut.

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu harjoittelu, jonka kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
on vahvistanut.

Tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi 
harjoittelu voidaan tunnustaa ainoastaan
seuraavien ehtojen täyttyessä:
– harjoittelu on osa korkea-asteen 
koulutusta, josta saadaan ECTS-pisteitä 
ja jossa harjoittelijoilla on opiskelijastatus 
tai ammatillinen koulutus;
– harjoittelu perustuu kirjalliseen ja 
oikeudellisesti sitovaan sopimukseen, 
jossa määritellään harjoittelun kesto ja 
kuvataan oppimistavoitteet ja 
harjoittelijalle kuuluvat tehtävät.

Or. en

Tarkistus 630
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla 
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Komission teksti Tarkistus

Palkallisen harjoittelun tunnustaminen Harjoittelun tunnustaminen

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 631
Andreas Schwab, Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Palkallisen harjoittelun tunnustaminen Harjoittelun tunnustaminen

Or. de

Perustelu

55 a artiklasta ja perustelusta 20 johtuva tarkistus.

Tarkistus 632
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Palkallisen harjoittelun tunnustaminen Säänneltyyn ammattiin valmistavaan 
koulutusohjelmaan sisältyvän ja 
pätevyyttä osoittavan asiakirjan 
voimassaolon ehtona olevan harjoittelun 
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tunnustaminen

Or. fr

Tarkistus 633
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu palkallinen harjoittelu, jonka 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut."

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 sen soveltamiseen liittyviä ongelmia. Jos siis tämä viittaus päätetään 
säilyttää, direktiivissä olisi määritettävä tarkemmin, maksetaanko harjoittelujaksosta palkkaa 
tietyn asteikon mukaan ja onko valtiolla velvollisuus maksaa kaikki sosiaaliturvamaksut.

Tarkistus 634
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 

Kotijäsenvaltion on tunnustettava toisessa 
jäsenvaltiossa suoritettu harjoittelu, jonka 
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tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu palkallinen harjoittelu, jonka 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut.

kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut, mikäli 
harjoittelu on tärkeää kotijäsenvaltiossa 
ammatin harjoittamisen kannalta.

Or. de

Tarkistus 635
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu palkallinen harjoittelu, jonka 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut."

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu säänneltyyn ammattiin 
valmistavaan koulutusohjelmaan sisältyvä 
harjoittelu, jonka kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on 
vahvistanut, riippumatta harjoittelusta 
maksetun palkan määrästä ja luonteesta."

Or. fr

Tarkistus 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu palkallinen harjoittelu, jonka 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen 

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu harjoittelu, jonka kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
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viranomainen on vahvistanut. on vahvistanut.

Or. en

Tarkistus 637
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu palkallinen harjoittelu, jonka 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut.

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu harjoittelu, jonka kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
on vahvistanut.

Or. en

Tarkistus 638
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla 

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu palkallinen harjoittelu, jonka 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut.

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu harjoittelu, jonka kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
on vahvistanut.

Or. de
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Perustelu

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

Tarkistus 639
Andreas Schwab, Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu palkallinen harjoittelu, jonka 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut.

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu säänneltyyn ammattiin 
valmistavan koulutuksen opinto-
ohjelmaan sisältyvä harjoittelu – olipa se 
edellytyksenä oikeudelle harjoittaa 
ammattia tai ei – jonka kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
on vahvistanut. Jäsenvaltiot voivat 
rajoittaa toisessa jäsenvaltiossa suoritetun 
harjoittelun enimmäiskestoa, mikäli tästä 
on säädetty säännellyn ammatin 
harjoittamiseksi kotijäsenvaltiossa. 
Harjoittelun tunnustaminen ei korvaa 
ammattipätevyyden saamisen 
edellyttämää tutkintoa.

Or. de

Perustelu

Ammattikoulutukseen liittyvää palkatonta harjoittelua ei pitäisi jättää ulkopuolelle. 
Samanaikaisesti kun tuetaan liikkuvuutta, on yhtä lailla säilytettävä laatu ammattipätevyyden 
myöntämisessä. Tästä syystä harjoittelu ei saa korvata ammattipätevyyden saamiseen 
tarvittavaa tutkintoa.

Tarkistus 640
Robert Rochefort



AM\916793FI.doc 47/91 PE498.003v02-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla 

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu palkallinen harjoittelu, jonka 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut.".

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu säänneltyyn ammattiin 
valmistavaan koulutusohjelmaan sisältyvä 
ja pätevyyttä osoittavan asiakirjan 
voimassaolon ehtona oleva harjoittelu, 
jonka kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut.".

Or. fr

Tarkistus 641
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu palkallinen harjoittelu, jonka 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut.

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on otettava 
oikeasuhtaisesti huomioon toisessa 
jäsenvaltiossa suoritettu palkallinen 
harjoittelu, jonka kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on 
vahvistanut.

Or. en

Tarkistus 642
Emma McClarkin
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
55 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

55 b. Hakijoilta perittävien 
lisätarkastuksiin liittyvien maksujen on 
oltava suhteessa aiheutuneisiin 
kustannuksiin ja määrältään 
verrannollisia kotimaisilta tai EU:n 
ulkopuolelta tulevilta ammattihenkilöitä 
perittäviin maksuihin.

Or. en

Perustelu

Ei ole kohtuutonta edellyttää ammattihenkilöiltä rahallista panostusta (esimerkiksi) 
täydennyskoulutuksen kuluihin, kunhan summa ei ole suhteeton. Tätä saatetaan joissakin 
jäsenvaltioissa jo edellyttää kotimaisilta ammattihenkilöiltä, jotka ovat pitäneet tauon 
ammattinsa harjoittamisesta, tai EU:n ulkopuolelta tulevilta ammattihenkilöiltä.

Tarkistus 643
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 40 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
55 b artikla (uusi) – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

40 a) Valvonta ammatin harjoittamisen 
pitkän keskeyttämisen jälkeen
Jos ammattihenkilön pätevyys on 
tunnustettu III luvun mukaisesti mutta 
kyseinen ammattihenkilö ei ole 
harjoittanut ammattiaan 57 c artiklan 
(uusi) ja 58 a artiklan mukaisesti 
määriteltynä aikana ennen 
sijoittautumispyyntöä tai ilmoituksen 
uusimista koskevaa pyyntöä, 
vastaanottava jäsenvaltio voi sallia 
toimivaltaisen viranomaisen tarkastaa, 



AM\916793FI.doc 49/91 PE498.003v02-00

FI

soveltuuko ammattihenkilö harjoittamaan 
ammattiaan. Näiden tarkastusten olisi 
oltava oikeasuhtaisia, syrjimättömiä ja 
ammattihenkilölle maksuttomia. 
Jäsenvaltiot voivat yleistä etua koskevista 
pakottavista syistä laajentaa tämän 
artiklan säännösten soveltamisalaa myös 
muihin ammatteihin. Jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava kaikista päätöksistään 
komissiolle, joka julkaisee ne.

Or. en

Tarkistus 644
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 41 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vastaanottavan jäsenvaltion ja 
kotijäsenvaltion viranomaisten on 
vaihdettava tietoja hakijaan kohdistetuista 
kurinpitotoimista ja tälle määrätyistä 
rikosoikeudellisista seuraamuksista tai 
muista erityisistä vakavista seikoista, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat tämän 
direktiivin mukaiseen toiminnan 
harjoittamiseen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 95/46/EY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2002/58/EY(*) tarkoitettua 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
lainsäädäntöä noudattaen.

Vastaanottavan jäsenvaltion ja 
kotijäsenvaltion viranomaisten on 
vaihdettava tietoja hakijaan kohdistetuista 
kurinpitotoimista ja tälle määrätyistä 
rikosoikeudellisista seuraamuksista tai 
muista erityisistä vakavista seikoista, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat tämän 
direktiivin mukaiseen toiminnan 
harjoittamiseen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 95/46/EY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2002/58/EY(*) tarkoitettua 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
lainsäädäntöä noudattaen. Tähän 
tarkoitukseen toimivaltaisten 
viranomaisten on käytettävä 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää (IMI).

Or. en
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Tarkistus 645
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 41 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vastaanottavan jäsenvaltion ja 
kotijäsenvaltion viranomaisten on 
vaihdettava tietoja hakijaan kohdistetuista 
kurinpitotoimista ja tälle määrätyistä 
rikosoikeudellisista seuraamuksista tai 
muista erityisistä vakavista seikoista, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat tämän 
direktiivin mukaiseen toiminnan 
harjoittamiseen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 95/46/EY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2002/58/EY(*) tarkoitettua 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
lainsäädäntöä noudattaen.

Vastaanottavan jäsenvaltion ja 
kotijäsenvaltion viranomaisten on 
vaihdettava tietoja hakijaan kohdistetuista 
kurinpitotoimista ja tälle määrätyistä 
rikosoikeudellisista seuraamuksista tai 
muista erityisistä vakavista seikoista, jotka 
todennäköisesti lopulta johtavat tämän 
direktiivin mukaisen toiminnan 
harjoittamista koskevan oikeuden 
peruuttamiseen tai rajoittamiseen
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 95/46/EY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/58/EY(*) tarkoitettua henkilötietojen 
suojaa koskevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Or. sv

Perustelu

Se, että monista henkilöistä tehdään ilmoitus, voi olla merkki tiukoista potilasturvallisuutta 
koskevista menettelyistä eikä sen itsessään pitäisi johtaa siihen, että ilmoitustiedot annetaan 
kaikkien jäsenvaltioiden saataville. Kyseiset tiedot voidaan muissa maissa tulkita niin, että 
tietystä maasta tuleviin lääkäreihin liittyy suuria ongelmia, vaikka kyseisessä maassa 
potilasturvallisuutta koskevat menettelyt ovatkin itse asiassa tiukat.

Tarkistus 646
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 41 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Vastaanottavan jäsenvaltion ja 
kotijäsenvaltion viranomaisten on 
vaihdettava tietoja hakijaan kohdistetuista 
kurinpitotoimista ja tälle määrätyistä 
rikosoikeudellisista seuraamuksista tai 
muista erityisistä vakavista seikoista, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat tämän 
direktiivin mukaiseen toiminnan 
harjoittamiseen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 95/46/EY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2002/58/EY(*) tarkoitettua 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
lainsäädäntöä noudattaen.

Vastaanottavan jäsenvaltion ja 
kotijäsenvaltion viranomaisten on 
vaihdettava tietoja hakijaan kohdistetuista 
kurinpitotoimista ja tälle määrätyistä 
rikosoikeudellisista seuraamuksista tai 
muista erityisistä vakavista seikoista, jotka 
todennäköisesti johtavat siihen, että 
ammattihenkilöiltä kielletään 
määräajaksi tai peruutetaan oikeus tämän 
direktiivin mukaisen toiminnan 
harjoittamiseen, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 95/46/EY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2002/58/EY(*) tarkoitettua 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
lainsäädäntöä noudattaen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää määritellä tarkasti, mihin seurauksiin artiklalla pyritään, eli missä tilanteissa 
määräaikainen kieltäminen tai ammatin harjoittamista koskevan oikeuden peruuttaminen on
mahdollista.

Tarkistus 647
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle niiden ammattihenkilöiden 
tiedot, joita kansalliset viranomaiset tai 
tuomioistuimet ovat kieltäneet 
väliaikaisestikin harjoittamasta kyseisen 
jäsenvaltion alueella seuraavia 
ammattitoimintoja:

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle niiden ammattihenkilöiden 
tiedot, joita kansalliset viranomaiset tai 
tuomioistuimet ovat kieltäneet 
väliaikaisestikin harjoittamasta tai joilta ne 
ovat väliaikaisestikin rajoittaneet oikeutta 
harjoittaa kyseisen jäsenvaltion alueella 
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seuraavia ammattitoimintoja:

Or. en

Tarkistus 648
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EG
56 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle niiden ammattihenkilöiden 
tiedot, joita kansalliset viranomaiset tai 
tuomioistuimet ovat kieltäneet 
väliaikaisestikin harjoittamasta kyseisen 
jäsenvaltion alueella seuraavia 
ammattitoimintoja:

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle niiden ammattihenkilöiden 
tiedot, joita kansalliset viranomaiset tai 
tuomioistuimet ovat lainvoimaisella 
päätöksellään kieltäneet väliaikaisestikin 
harjoittamasta tai joilta ne ovat 
lainvoimaisella päätöksellään 
väliaikaisestikin rajoittaneet oikeutta 
harjoittaa kyseisen jäsenvaltion alueella 
seuraavia ammattitoimintoja:

Or. sv

Perustelu

Se, että monista henkilöistä tehdään ilmoitus, voi olla merkki tiukoista potilasturvallisuutta 
koskevista menettelyistä eikä sen itsessään pitäisi johtaa siihen, että tiedot annetaan kaikkien 
jäsenvaltioiden saataville. Kyseiset tiedot voidaan muissa maissa tulkita niin, että tietystä 
maasta tuleviin lääkäreihin liittyy suuria ongelmia, vaikka kyseisessä maassa 
potilasturvallisuutta koskevat menettelyt ovatkin itse asiassa tiukat.

Tarkistus 649
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle niiden ammattihenkilöiden 
tiedot, joita kansalliset viranomaiset tai 
tuomioistuimet ovat kieltäneet 
väliaikaisestikin harjoittamasta kyseisen 
jäsenvaltion alueella seuraavia 
ammattitoimintoja:

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle niiden ammattihenkilöiden 
tiedot, joita kansalliset viranomaiset tai 
tuomioistuimet ovat lainvoimaisella 
päätöksellään kieltäneet väliaikaisestikin 
harjoittamasta tai joilta ne ovat 
väliaikaisestikin rajoittaneet oikeutta 
harjoittaa kyseisen jäsenvaltion alueella 
seuraavia ammattitoimintoja:

Or. en

Perustelu

Selvennetään hälytysmekanismin käynnistävää syytä.

Tarkistus 650
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle niiden ammattihenkilöiden 
tiedot, joita kansalliset viranomaiset tai 
tuomioistuimet ovat kieltäneet 
väliaikaisestikin harjoittamasta kyseisen 
jäsenvaltion alueella seuraavia 
ammattitoimintoja:

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on ilmoitettava muille jäsenvaltioille niiden 
ammattihenkilöiden tiedot, joita kansalliset 
viranomaiset tai tuomioistuimet ovat 
oikeudellisesti sitovalla päätöksellään 
kieltäneet väliaikaisestikin harjoittamasta 
kyseisen jäsenvaltion alueella seuraavia 
ammattitoimintoja:

Or. en

Tarkistus 651
Mikael Gustafsson
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle niiden ammattihenkilöiden 
tiedot, joita kansalliset viranomaiset tai 
tuomioistuimet ovat kieltäneet 
väliaikaisestikin harjoittamasta kyseisen 
jäsenvaltion alueella seuraavia 
ammattitoimintoja:

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on 4 e artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
mainitun sisällön mukaisesti ilmoitettava 
muille jäsenvaltioille ja komissiolle niiden 
ammattihenkilöiden tiedot, joita kansalliset 
viranomaiset tai tuomioistuimet ovat 
kieltäneet väliaikaisestikin harjoittamasta 
kyseisen jäsenvaltion alueella seuraavia 
ammattitoimintoja:

Or. en

Tarkistus 652
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle niiden ammattihenkilöiden 
tiedot, joita kansalliset viranomaiset tai 
tuomioistuimet ovat kieltäneet 
väliaikaisestikin harjoittamasta kyseisen 
jäsenvaltion alueella seuraavia 
ammattitoimintoja:

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle niiden ammattihenkilöiden 
tiedot, joilta kansalliset viranomaiset tai 
tuomioistuimet ovat kotijäsenvaltiossa tai 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
väliaikaisesti tai pysyvästi evänneet 
oikeuden harjoittaa kyseisen jäsenvaltion 
alueella seuraavia ammattitoimintoja:

Or. en

Tarkistus 653
Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yleislääkäri, jolla on liitteessä V 
olevassa 5.1.4 kohdassa tarkoitettu 
muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja;

a) lääkäri, jolla on liitteessä V olevassa 
5.1.1, 5.1.3 ja 5.1.4 kohdassa tarkoitettu 
muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja;

Or. en

Perustelu

Selvennetään hälytysmekanismin soveltamista.

Tarkistus 654
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) erikoislääkäri, jolla on liitteessä V 
olevassa 5.1.3 kohdassa tarkoitettu 
ammattinimike;

b) edellä 10 artiklan b alakohdassa 
tarkoitettu peruskoulutuksen saanut 
lääkäri tai erikoislääkäri;

Or. en

Perustelu

Hälytysmekanismin soveltamisessa ei pitäisi tehdä eroa eri tunnustamisjärjestelmien välillä.

Tarkistus 655
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
56 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) sairaanhoitajat, jotka on tunnustettu 
10 artiklan nojalla;

Or. en

Tarkistus 656
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

j a) ammattihenkilöt, joihin sovelletaan 
III osaston I ja II luvun mukaisesti yleistä 
tunnustamisjärjestelmää ja joiden 
ammateista aiheutuu potilaiden 
turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. 

Or. en

Tarkistus 657
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) ammatit, joihin sovelletaan tämän 
direktiivin III osaston III luvun mukaista 
automaattista tunnustamismenettelyä 
yhteisten koulutusperiaatteiden 
perusteella näiden ammattien 
erikoistumisalojen tunnustamiseksi 
toisessa jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
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arkkitehdin ammattia;

Or. fr

Tarkistus 658
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot on lähetettävä viimeistään 
kolmantena päivänä sen päivän jälkeen, 
jona ammattihenkilön ammatillisen 
toiminnan harjoittamisen kieltävä päätös 
on tehty.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot on lähetettävä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta 
viimeistään kolmantena päivänä sen päivän 
jälkeen, jona ammattihenkilön 
ammatillisen toiminnan harjoittamisen 
kieltävä päätös on tehty.

Or. en

Perustelu

Hälytysmekanismia olisi turvallisuuden parantamiseksi laajennettava koskemaan myös 
tapauksia, joissa ammattihenkilöt antavat vääriä tietoja.

Tarkistus 659
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot on lähetettävä viimeistään 
kolmantena päivänä sen päivän jälkeen, 
jona ammattihenkilön ammatillisen 
toiminnan harjoittamisen kieltävä päätös 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot on lähetettävä välittömästi, 
viimeistään 48 tunnin kuluessa sen päivän 
jälkeen, jona ammattihenkilön 
ammatillisen toiminnan harjoittamisen 
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on tehty. kieltävä oikeudellisesti sitova päätös on 
tehty.

Or. de

Tarkistus 660
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot on lähetettävä viimeistään 
kolmantena päivänä sen päivän jälkeen, 
jona ammattihenkilön ammatillisen 
toiminnan harjoittamisen kieltävä päätös 
on tehty.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot on lähetettävä viimeistään 24 tunnin 
kuluessa sen päivän jälkeen, jona 
ammattihenkilön ammatillisen toiminnan 
harjoittamisen kieltävä päätös on tehty.

Or. en

Tarkistus 661
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muissa kuin direktiivin 2006/123/EY 
soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa, 
joissa jäsenvaltioon sijoittautunut 
ammattihenkilö harjoittaa ammatillista 
toimintaa tämän direktiivin puitteissa 
käyttäen muuta kuin 1 kohdassa 
tarkoitettua ammattinimikettä, jäsenvaltion 
on ilmoitettava viipymättä muille asiaan 
liittyville jäsenvaltioille ja komissiolle
saatuaan tietoonsa palveluntarjoajan 

2. Muissa kuin direktiivin 2006/123/EY 
soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa, 
joissa jäsenvaltioon sijoittautunut 
ammattihenkilö harjoittaa ammatillista 
toimintaa tämän direktiivin puitteissa 
käyttäen muuta kuin 1 kohdassa 
tarkoitettua ammattinimikettä, jäsenvaltion 
on ilmoitettava viipymättä muille asiaan 
liittyville jäsenvaltioille saatuaan tietoonsa 
palveluntarjoajan käyttäytymistä, toimia tai 
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käyttäytymistä, toimia tai olosuhteita 
koskevia nimenomaisia seikkoja, jotka 
voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa 
ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai 
ympäristölle toisessa jäsenvaltiossa. 
Kyseiset tiedot eivät saa ylittää sitä, mikä 
on ehdottomasti tarpeen kyseisen 
ammattihenkilön tunnistamiseksi, ja niihin 
on sisällytettävä viittaus toimivaltaisen 
viranomaisen päätökseen kieltää henkilöä 
harjoittamasta ammatillista toimintaansa. 
Muu jäsenvaltio voi pyytää lisätietoja 8 ja 
56 artiklassa säädetyin edellytyksin.

olosuhteita koskevia nimenomaisia 
seikkoja, jotka voivat aiheuttaa vakavaa 
vahinkoa ihmisten terveydelle tai 
turvallisuudelle tai ympäristölle toisessa 
jäsenvaltiossa tai jotka osoittavat, ettei 
kyseinen henkilö kykene harjoittamaan 
ammattiaan. Kyseiset tiedot eivät saa 
ylittää sitä, mikä on ehdottomasti tarpeen 
kyseisen ammattihenkilön tunnistamiseksi, 
ja niihin on sisällytettävä viittaus 
toimivaltaisen viranomaisen päätökseen 
kieltää henkilöä harjoittamasta ammatillista 
toimintaansa. Muu jäsenvaltio voi pyytää 
lisätietoja 8 ja 56 artiklassa säädetyin 
edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 662
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion olisi viipymättä ilmoitettava 
1 ja 2 kohdassa tarkoitetuille 
jäsenvaltioille, jos hakija antaa vääriä 
tietoja, kuten vääriä todisteita 
koulutuksestaan.

Or. en

Tarkistus 663
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla – 2 a kohta (uusi)



PE498.003v02-00 60/91 AM\916793FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ilmoittaa 
muille jäsenvaltioille, jos toimivaltainen 
viranomainen tai ammatillinen elin on 
antanut ammattihenkilölle varoituksen 
tämän kyvystä harjoittaa ammattiaan.

Or. en

Tarkistus 664
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Henkilötietoja on käsiteltävä 1 ja 
2 kohdan mukaisesti tapahtuvaa 
tietojenvaihtoa varten direktiivien 
95/46/EY ja 2002/58/EY mukaisesti. 
Komission on käsiteltävä henkilötietoja 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

3. Henkilötietoja on käsiteltävä 1 ja 
2 kohdan mukaisesti tapahtuvaa 
tietojenvaihtoa varten direktiivien 
95/46/EY ja 2002/58/EY mukaisesti. 
Komission on käsiteltävä henkilötietoja 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.
Hälytyksen sisältämät tiedot rajoittuvat 
kuitenkin joka tapauksessa 
ammattihenkilön henkilöllisyyteen, 
hälytyksen antamisen päivämäärään ja 
tarvittaessa määräaikaisen kiellon 
pituuteen.

Or. en

Tarkistus 665
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Muista jäsenvaltioista, toimivaltaisilta 
viranomaisilta ja ammatillisilta elimiltä 
vastaanotettujen hälytysten tiedot on 
pidettävä luottamuksellisina, ellei 
hälytyksen tehnyt jäsenvaltio julkista 
tietoja kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 666
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Hälytyksiä koskevia tietoja voidaan 
säilyttää IMI-järjestelmässä vain niin 
kauan kuin ne ovat voimassa.

Or. en

Tarkistus 667
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Hälytykset on poistettava 24 tunnin 
kuluessa siitä päivästä, jona 
peruuttamispäätös on tehty.

Or. en
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Tarkistus 668
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komission on annettava 
täytäntöönpanosäädökset 
hälytysmekanismin soveltamisesta. 
Täytäntöönpanosäädökseen on 
sisällytettävä säännökset toimivaltaisista 
viranomaisista, joilla on oikeus lähettää 
ja/tai vastaanottaa hälytyksiä, täydentää 
hälytyksiä lisätiedoilla ja peruuttaa ja 
lopettaa hälytyksiä, sekä säännökset 
oikeudesta saada tietoja, hälytyksiin 
sisältyvien tietojen korjaamistavoista ja 
toimenpiteistä, joilla varmistetaan 
käsittelyn turvallisuus ja säilytysajat. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

5. Komission on annettava 
täytäntöönpanosäädökset 
hälytysmekanismin soveltamisesta. 
Täytäntöönpanosäädökseen on 
sisällytettävä hälytyksiä täydentäviä
lisätietoja, säännökset hälytysten 
peruuttamisesta ja lopettamisesta ja
hälytyksiin sisältyvien tietojen 
korjaamistavoista. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de

Tarkistus 669
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komission on annettava 
täytäntöönpanosäädökset 
hälytysmekanismin soveltamisesta. 
Täytäntöönpanosäädökseen on 
sisällytettävä säännökset toimivaltaisista 

5. Komission on kuultuaan ammatillisia 
elimiä ja sidosryhmiä 57 c artiklassa 
(uusi) ja 58 a artiklassa säädetyllä tavalla 
ja otettuaan niiden ehdotukset huomioon 
annettava täytäntöönpanosäädökset 
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viranomaisista, joilla on oikeus lähettää 
ja/tai vastaanottaa hälytyksiä, täydentää 
hälytyksiä lisätiedoilla ja peruuttaa ja 
lopettaa hälytyksiä, sekä säännökset 
oikeudesta saada tietoja, hälytyksiin 
sisältyvien tietojen korjaamistavoista ja 
toimenpiteistä, joilla varmistetaan 
käsittelyn turvallisuus ja säilytysajat. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

hälytysmekanismin soveltamisesta. 
Täytäntöönpanosäädökseen on 
sisällytettävä säännökset toimivaltaisista 
viranomaisista, joilla on oikeus lähettää 
ja/tai vastaanottaa hälytyksiä, täydentää 
hälytyksiä lisätiedoilla ja peruuttaa ja 
lopettaa hälytyksiä, sekä säännökset 
oikeudesta saada tietoja, hälytyksiin
sisältyvien tietojen korjaamistavoista ja 
toimenpiteistä, joilla varmistetaan 
käsittelyn turvallisuus ja säilytysajat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
58 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 670
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komission on annettava 
täytäntöönpanosäädökset 
hälytysmekanismin soveltamisesta. 
Täytäntöönpanosäädökseen on 
sisällytettävä säännökset toimivaltaisista 
viranomaisista, joilla on oikeus lähettää 
ja/tai vastaanottaa hälytyksiä, täydentää 
hälytyksiä lisätiedoilla ja peruuttaa ja 
lopettaa hälytyksiä, sekä säännökset 
oikeudesta saada tietoja, hälytyksiin 
sisältyvien tietojen korjaamistavoista ja 
toimenpiteistä, joilla varmistetaan 
käsittelyn turvallisuus ja säilytysajat. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

5. Komission on annettava 
täytäntöönpanosäädökset 
hälytysmekanismin soveltamisesta. 
Täytäntöönpanosäädökseen on 
sisällytettävä säännökset toimivaltaisista 
viranomaisista, joilla on oikeus lähettää 
ja/tai vastaanottaa hälytyksiä, täydentää 
hälytyksiä lisätiedoilla ja peruuttaa ja 
lopettaa hälytyksiä, sekä säännökset 
oikeudesta saada tietoja, hälytyksiin 
sisältyvien tietojen korjaamistavoista ja 
toimenpiteistä, joilla varmistetaan 
käsittelyn turvallisuus ja säilytysajat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
58 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 671
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 43 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavat tiedot ovat saatavissa internetissä 
ja että niitä päivitetään säännöllisesti 
keskitettyjen palvelupisteiden kautta:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavat tiedot ovat saatavissa internetissä 
ja että niitä päivitetään säännöllisesti 
toimivaltaisten viranomaisten tai elinten
kautta:

Or. de

Tarkistus 672
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 43 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavat tiedot ovat saatavissa internetissä 
ja että niitä päivitetään säännöllisesti 
keskitettyjen palvelupisteiden kautta:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavat tiedot ovat saatavissa internetissä 
ja että niitä päivitetään säännöllisesti 
keskitettyjen palvelupisteiden − joissa on 
oltava erikoistunutta tukihenkilöstöä, joka 
tarjoaa neuvoja kansalaisille, myös 
kasvotusten − kautta:

Or. el

Perustelu

Kuvaus keskeisistä palveluista, joita keskitettyjen palvelupisteiden on tarjottava



AM\916793FI.doc 65/91 PE498.003v02-00

FI

Tarkistus 673
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 43 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavat tiedot ovat saatavissa internetissä 
ja että niitä päivitetään säännöllisesti 
keskitettyjen palvelupisteiden kautta:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavat tiedot ovat saatavissa internetissä 
ja että niitä päivitetään säännöllisesti 
toimivaltaisten viranomaisten tai 
keskitettyjen palvelupisteiden kautta:

Or. de

Tarkistus 674
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 43 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luettelo kaikista 3 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuista jäsenvaltiossa 
säännellyistä ammateista sekä kunkin 
säännellyn ammatin osalta toimivaltaisten 
viranomaisten ja 57 b artiklassa tarkoitetun 
tukikeskuksen yhteystiedot;

a) luettelo kaikista 3 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuista jäsenvaltiossa 
säännellyistä ammateista sekä kunkin 
säännellyn ammatin osalta toimivaltaisten 
viranomaisten ja 57 b artiklassa tarkoitetun 
tukikeskuksen ja yhteyspisteiden 
yhteystiedot;

Or. de

Tarkistus 675
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

c a) jäsenvaltioiden 4 d artiklan 8 kohtaa 
(uusi), 4 f artiklan 2 kohtaa ja 7 artiklan 
4 kohdan 5 alakohtaa koskevat päätökset

Or. en

Tarkistus 676
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

d a) ammatin harjoittamatta olemista 
koskevat aikarajat, joiden täytyttyä 
ammattihenkilöä voidaan 55 b artiklan 
(uusi) säädösten mukaisesti vaatia 
osoittamaan kykynsä harjoittaa 
ammattiaan

Or. en

Tarkistus 677
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 43 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
keskitetyt palvelupisteet ja toimivaltaiset 
viranomaiset reagoivat mahdollisimman 
nopeasti kaikkiin keskitettyyn 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietopyyntöihin reagoidaan 
mahdollisimman nopeasti. Tätä varten ne 
voivat välittää kyseiset tietopyynnöt 
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palvelupisteeseen osoitettuihin
tietopyyntöihin. Tätä varten ne voivat 
välittää kyseiset tietopyynnöt 
57 b artiklassa mainituille tukikeskuksille 
ja ilmoittaa tästä kyseiselle kansalaiselle.

57 b artiklassa mainituille tukikeskuksille 
ja yhteyspisteille ja ilmoittaa tästä 
kyseiselle kansalaiselle.

Or. de

Tarkistus 678
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 43 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
keskitetyt palvelupisteet ja toimivaltaiset 
viranomaiset reagoivat mahdollisimman 
nopeasti kaikkiin keskitettyyn 
palvelupisteeseen osoitettuihin 
tietopyyntöihin. Tätä varten ne voivat 
välittää kyseiset tietopyynnöt 
57 b artiklassa mainituille tukikeskuksille 
ja ilmoittaa tästä kyseiselle kansalaiselle.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikkiin keskitettyyn palvelupisteeseen tai 
toimivaltaisille viranomaisille 
osoitettuihin tietopyyntöihin reagoidaan 
mahdollisimman nopeasti. Tätä varten ne 
voivat välittää kyseiset tietopyynnöt 
57 b artiklassa mainituille tukikeskuksille 
ja ilmoittaa tästä kyseiselle kansalaiselle.

Or. de

Tarkistus 679
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tutkintotodistusten tunnustamisesta 
vastuussa olevat toimivaltaiset 
viranomaisten voivat pyytää alkuperäiset 
tutkintotodistukset.
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Or. el

Perustelu

Mikäli tutkintotodistusten tunnustamisen luotettavuus kyseenalaistetaan.

Tarkistus 680
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 43 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden ja komission on 
toteutettava oheistoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että keskitetyt 
palvelupisteet asettavat 1 kohdassa 
säädetyt tiedot saataville muilla unionin 
virallisilla kielillä. Tämä ei vaikuta 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön kielten 
käytöstä omalla alueellaan.

4. Jäsenvaltioiden ja komission on 
toteutettava oheistoimenpiteitä 1 kohdassa
säädettyjen tietojen asettamiseksi
saataville muilla unionin virallisilla kielillä. 
Tämä ei vaikuta jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöön kielten käytöstä omalla 
alueellaan.

Or. de

Tarkistus 681
Olga Sehnalová

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 43 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 Artikla � 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden ja komission on 
toteutettava oheistoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että keskitetyt 
palvelupisteet asettavat 1 kohdassa 
säädetyt tiedot saataville muilla unionin 
virallisilla kielillä. Tämä ei vaikuta 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön kielten 

4. Jäsenvaltioiden ja komission on 
toteutettava oheistoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että keskitetyt 
palvelupisteet asettavat 1 kohdassa 
säädetyt tiedot saataville kaikilla kyseisen 
maan virallisilla kielillä ja vähintään 
unionin työkielillä1. Tämä ei vaikuta 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön kielten 
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käytöstä omalla alueellaan. käytöstä omalla alueellaan.
__________________
1Unionin työkielet ovat englanti, ranska ja 
saksa.

Or. cs

Perustelu

Julkistettujen tietojen tulee olla saatavilla sekä kyseisen valtion virallisella kielellä että 
käännettyinä vähintään unionin työkielille.

Tarkistus 682
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 43 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden ja komission on 
toteutettava oheistoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että keskitetyt 
palvelupisteet asettavat 1 kohdassa 
säädetyt tiedot saataville muilla unionin 
virallisilla kielillä. Tämä ei vaikuta 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön kielten 
käytöstä omalla alueellaan.

4. Jäsenvaltioiden ja komission on 
toteutettava oheistoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa säädetyt 
tiedot asetetaan saataville muilla unionin 
virallisilla kielillä. Tämä ei vaikuta 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön kielten 
käytöstä omalla alueellaan.

Or. de

Tarkistus 683
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 44 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
Johdanto-osan 44 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 684
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tässä direktiivissä käsiteltyihin 
aiheisiin liittyvät vaatimukset, menettelyt 
ja muodollisuudet voidaan viedä loppuun 
etäyhteyden ja sähköisten välineiden avulla 
asiaan liittyvän keskitetyn palvelupisteen 
kautta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tässä direktiivissä käsiteltyihin 
aiheisiin liittyvät vaatimukset, menettelyt 
ja muodollisuudet voidaan viedä loppuun 
etäyhteyden ja sähköisten välineiden 
avulla.

Or. de

Tarkistus 685
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tässä direktiivissä käsiteltyihin 
aiheisiin liittyvät vaatimukset, menettelyt 
ja muodollisuudet voidaan viedä loppuun 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tässä direktiivissä käsiteltyihin 
aiheisiin liittyvät vaatimukset, menettelyt 
ja muodollisuudet, jotka kuuluvat 
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etäyhteyden ja sähköisten välineiden avulla 
asiaan liittyvän keskitetyn palvelupisteen 
kautta.

direktiivin 2005/36/EY soveltamisalaan,
voidaan viedä loppuun etäyhteyden ja 
sähköisten välineiden avulla asiaan 
liittyvän keskitetyn palvelupisteen kautta.

Or. de

Tarkistus 686
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 44 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki menettelyt on suoritettava 
direktiivin 2006/123/EY keskitettyjä 
palvelupisteitä koskevien säännösten 
mukaisesti. Määräajat, joita jäsenvaltioiden 
on noudatettava tässä direktiivissä 
säädetyissä menettelyissä ja 
muodollisuuksissa, lasketaan siitä, kun 
kansalainen on jättänyt hakemukseen
keskitettyyn palvelupisteeseen.

4. Kaikki menettelyt on suoritettava 
direktiivin 2006/123/EY keskitettyjä 
palvelupisteitä koskevien säännösten 
mukaisesti, mikäli toimet kuuluvat 
direktiivin 2006/123/EY soveltamisalaan.
Määräajat, joita jäsenvaltioiden on 
noudatettava tässä direktiivissä säädetyissä 
menettelyissä ja muodollisuuksissa, 
lasketaan siitä, kun kansalainen on jättänyt 
asianmukaisesti täytetyn hakemuksen.

Or. de

Tarkistus 687
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 44 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 a artikla − 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki menettelyt on suoritettava 
direktiivin 2006/123/EY keskitettyjä 
palvelupisteitä koskevien säännösten 
mukaisesti. Määräajat, joita jäsenvaltioiden 

4. Kaikki menettelyt on suoritettava 
direktiivin 2006/123/EY keskitettyjä 
palvelupisteitä koskevien säännösten 
mukaisesti. Määräajat, joita jäsenvaltioiden 
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on noudatettava tässä direktiivissä 
säädetyissä menettelyissä ja 
muodollisuuksissa, lasketaan siitä, kun 
kansalainen on jättänyt hakemukseen
keskitettyyn palvelupisteeseen.

on noudatettava tässä direktiivissä 
säädetyissä menettelyissä ja 
muodollisuuksissa, lasketaan siitä, kun 
kansalainen on jättänyt puutteettoman 
hakemuksen toimivaltaiselle 
viranomaiselle keskitettyyn 
palvelupisteeseen.

Or. el

Perustelu

Jotta esitettyjen asiakirjojen aitous tarkastetaan asianmukaisemmin, on parempi, että 
asiakirjojen tarkastuksen suorittavat toimivaltaiset viranomaiset, joilla on asiantuntemusta 
asiasta.

Tarkistus 688
Olga Sehnalová

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 44 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 a artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki menettelyt on suoritettava 
direktiivin 2006/123/EY keskitettyjä 
palvelupisteitä koskevien säännösten 
mukaisesti. Määräajat, joita jäsenvaltioiden 
on noudatettava tässä direktiivissä 
säädetyissä menettelyissä ja 
muodollisuuksissa, lasketaan siitä, kun 
kansalainen on jättänyt hakemukseen
keskitettyyn palvelupisteeseen.

4. Kaikki menettelyt on suoritettava 
direktiivin 2006/123/EY keskitettyjä 
palvelupisteitä koskevien säännösten 
mukaisesti. Määräajat, joita jäsenvaltioiden 
on noudatettava tässä direktiivissä 
säädetyissä menettelyissä ja 
muodollisuuksissa, lasketaan siitä, kun 
kansalainen on jättänyt täydellisen 
hakemuksen keskitettyyn 
palvelupisteeseen.

Or. cs

Perustelu

Keskitetyllä palvelupisteellä on velvollisuus toimittaa hakemus tunnustamisesta vastaavalle 
viranomaiselle viipymättä, joten oikeusvarmuuden, laadun ja hallintomenettelyn joutuisuuden 
vuoksi määräaika on laskettava siitä, kun täydellinen hakemus on jätetty
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Tarkistus 689
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 44 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki menettelyt on suoritettava 
direktiivin 2006/123/EY keskitettyjä 
palvelupisteitä koskevien säännösten 
mukaisesti. Määräajat, joita jäsenvaltioiden 
on noudatettava tässä direktiivissä 
säädetyissä menettelyissä ja 
muodollisuuksissa, lasketaan siitä, kun 
kansalainen on jättänyt hakemukseen
keskitettyyn palvelupisteeseen.

4. Kaikki asiaan liittyvät menettelyt on 
suoritettava direktiivin 2006/123/EY 
keskitettyjä palvelupisteitä koskevien 
säännösten mukaisesti. Määräajat, joita 
jäsenvaltioiden on noudatettava tässä 
direktiivissä säädetyissä menettelyissä ja 
muodollisuuksissa, lasketaan siitä, kun 
kansalainen on jättänyt hakemuksen
keskitettyyn palvelupisteeseen.

Or. de

Tarkistus 690
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 44 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki menettelyt on suoritettava 
direktiivin 2006/123/EY keskitettyjä 
palvelupisteitä koskevien säännösten 
mukaisesti. Määräajat, joita jäsenvaltioiden 
on noudatettava tässä direktiivissä 
säädetyissä menettelyissä ja 
muodollisuuksissa, lasketaan siitä, kun 
kansalainen on jättänyt hakemukseen
keskitettyyn palvelupisteeseen.

4. Kaikki menettelyt on suoritettava 
direktiivin 2006/123/EY keskitettyjä 
palvelupisteitä koskevien säännösten 
mukaisesti. Määräajat, joita jäsenvaltioiden 
on noudatettava tässä direktiivissä 
säädetyissä menettelyissä ja 
muodollisuuksissa, lasketaan siitä, kun 
kansalainen on jättänyt puutteettoman
hakemuksen toimivaltaiselle 
viranomaiselle keskitetyn palvelupisteen 
kautta.

Or. en
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Tarkistus 691
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 45 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 b artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tukikeskukset Tukikeskukset ja yhteyspisteet

Or. de

Tarkistus 692
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 45 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
viimeistään [lisätään päivämäärä –
kansallisen lainsäädännön osaksi 
saattamisen määräaika] tukikeskus, jonka 
tehtävänä on tarjota toisten jäsenvaltioiden 
kansalaisille ja keskuksille tukea tässä 
direktiivissä säädettyjen 
ammattipätevyyksien tunnustamiseksi, 
mukaan luettuina ammatteja ja ammattien 
harjoittamista sääntelevä kansallinen 
lainsäädäntö, sosiaalilainsäädäntö ja 
tarvittaessa eettiset säännöt.

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
viimeistään [lisätään päivämäärä –
kansallisen lainsäädännön osaksi 
saattamisen määräaika] tukikeskus tai 
kansalliset yhteyspisteet, joiden tehtävänä 
on tarjota toisten jäsenvaltioiden 
kansalaisille ja elimille tukea tässä 
direktiivissä säädettyjen 
ammattipätevyyksien tunnustamiseksi, 
mukaan luettuina ammatteja ja ammattien 
harjoittamista sääntelevä kansallinen 
lainsäädäntö, sosiaalilainsäädäntö ja 
tarvittaessa eettiset säännöt.

Or. de

Tarkistus 693
Pablo Arias Echeverría
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 45 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
viimeistään [lisätään päivämäärä –
kansallisen lainsäädännön osaksi 
saattamisen määräaika] tukikeskus, jonka 
tehtävänä on tarjota toisten jäsenvaltioiden 
kansalaisille ja keskuksille tukea tässä 
direktiivissä säädettyjen 
ammattipätevyyksien tunnustamiseksi, 
mukaan luettuina ammatteja ja ammattien 
harjoittamista sääntelevä kansallinen 
lainsäädäntö, sosiaalilainsäädäntö ja 
tarvittaessa eettiset säännöt.

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
viimeistään [lisätään päivämäärä –
kansallisen lainsäädännön osaksi 
saattamisen määräaika] tukikeskus, jonka 
tehtävänä on tarjota toisten jäsenvaltioiden 
kansalaisille ja keskuksille tukea tässä 
direktiivissä säädettyjen 
ammattipätevyyksien tunnustamiseksi, 
mukaan luettuina ammatteja ja ammattien 
harjoittamista sääntelevä kansallinen 
lainsäädäntö, sosiaalilainsäädäntö ja 
tarvittaessa eettiset säännöt. Lisäksi, jos 
jäsenvaltiot niin päättävät, tukikeskukset 
voivat tarjota toimivaltaiselle 
viranomaiselle tukipalveluja 
ammattihenkilöiden pätevyyden 
tunnustamistiedostojen käsittelyssä.

Or. es

Tarkistus 694
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 45 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vastaanottavan jäsenvaltion 
tukikeskusten on avustettava kansalaisia 
tässä direktiivissä kansalaisille annettujen 
oikeuksien harjoittamisessa tarvittaessa 
yhteistyössä kotijäsenvaltion 
tukikeskuksen ja toimivaltaisten 
viranomaisten sekä vastaanottavan 
jäsenvaltion keskitettyjen palvelupisteiden

2. Vastaanottavan jäsenvaltion 
tukikeskusten tai kansallisten 
yhteyspisteiden on avustettava kansalaisia 
tässä direktiivissä kansalaisille annettujen 
oikeuksien harjoittamisessa tarvittaessa 
yhteistyössä kotijäsenvaltion 
tukikeskuksen tai kansallisten 
yhteyspisteiden sekä vastaanottavan 
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kanssa. jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten
kanssa.

Or. de

Tarkistus 695
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 45 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vastaanottavan jäsenvaltion kaikkien 
toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 
saumatonta yhteistyötä vastaanottavan 
jäsenvaltion tukikeskuksen kanssa ja 
annettava tietoja yksityistapauksista 
vastaanottavan jäsenvaltion 
tukikeskuksille näiden pyynnöstä.

3. Vastaanottavan jäsenvaltion kaikkien 
toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 
saumatonta yhteistyötä vastaanottavan 
jäsenvaltion tukikeskuksen tai kansallisten 
yhteyspisteiden kanssa ja annettava tietoja 
yksityistapauksista näiden pyynnöstä.

Or. de

Tarkistus 696
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 45 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 b artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komission pyynnöstä tukikeskusten on 
ilmoitettava komissiolle tämän 
käsiteltäviksi tulevista tiedusteluista 
kahden kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta.

4. Komission pyynnöstä tukikeskusten tai 
kansallisten yhteyspisteiden on 
ilmoitettava komissiolle tämän 
käsiteltäviksi tulevista tiedusteluista 
kahden kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta.

Or. de
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Tarkistus 697
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 45 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
57 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission vastuulla on perustaa 
sidosryhmäfoorumi, johon kuuluu muun 
muassa ammatillisia elimiä, 
ammattijärjestöjä, toimivaltaisia 
viranomaisia ja kuluttaja-
/potilasyhdistyksiä. Sidosryhmäfoorumin 
jäsenistön olisi vastattava tiettyyn 
ammattiin liittyviä sidosryhmien etuja. 
Komission olisi kuultava 
sidosryhmäfoorumeita ja niiden olisi 
voitava tehdä ehdotuksia erityisesti 
4 a artiklan 7 kohdan ja 4 b artiklan 
2 kohdan mukaisista asioista. Komissio 
voi kuulla foorumeita myös 
määritellessään parametrejä tähän 
direktiiviin liittyville pilottihankkeille. 
Komissio voi kuulla foorumeita ja ottaa 
niiden suositukset huomioon myös 
kuullessaan 58 a artiklassa (uusi) 
tarkoitettuja ammatillisia elimiä.

Or. en

Tarkistus 698
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 45 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
57 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio vastaa 57 c artiklassa (uusi) 
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tarkoitettujen sidosryhmäfoorumien 
organisoinnista ja hallinnoinnista ja 
58 a artiklan (uusi) mukaisesta 
ammatillisten elinten kuulemisesta.

Or. en

Tarkistus 699
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

4 b. Kuuleminen
Komissio varmistaa, että ammattiryhmiä 
edustavia asiantuntijoita, kuten 
ammatillisia elimiä, kuullaan ja että 
niiden suositukset sisällytetään 
delegoiduilla säädöksillä seuraavien 
artiklojen säännöksiin: 25 artiklan 
5 kohta, 35 artiklan 4 kohdan 
ensimmäinen alakohta, 31 artiklan 
2 kohta, 34 artiklan 2 kohta, 38 artiklan 
1 kohta, 40 artiklan 1 kohta, 44 artiklan 
2 kohta, 49 a artiklan 3 kohta, 
49 b artiklan 3 kohta, 24 artiklan 4 kohta, 
31 artiklan 7 kohta, 34 artiklan 4 kohta, 
38 artiklan 4 kohta, 40 artiklan 4 kohta, 
44 artiklan 4 kohta, 26 artiklan 2 kohta, 
46 artiklan 4 kohta, 25 artiklan 5 kohta, 
35 artiklan 4 kohta, 31 artiklan 2 kohta, 
34 artiklan 2 kohta, 38 artiklan 1 kohta, 
40 artiklan 1 kohta, 44 artiklan 2 kohta, 
liitteessä V oleva 5.3.3 kohta, 24 artiklan 
4 kohta, 31 artiklan 7 kohta, 34 artiklan 
4 kohta, 38 artiklan 4 kohta, 40 artiklan 
4 kohta, 44 artiklan 4 kohta, 26 artiklan 
2 kohta ja 46 artiklan 4 kohta.

Or. en
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Tarkistus 700
Emma McClarkin

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

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa ammattipätevyyden 
tunnustamista käsittelevä komitea. 
Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa ammattipätevyyden 
tunnustamista käsittelevä komitea, millä 
varmistetaan asiantuntijoiden 
asianmukainen edustus ja kuuleminen 
niin unionin tasolla kuin kansallisesti 
johdanto-osan 24 kappaleessa 
tarkoitetulla tavalla. Kyseinen komitea on 
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.

Or. en

Perustelu

Käyttäessään delegoituja säädöksiä komission on varmistettava, että se kuulee 
asianmukaisesti asianomaisia sidosryhmiä ja asiaan liittyviä järjestöjä. Tämä on tarpeen, 
jotta voidaan varmistaa avoimuuden ja yhteistyön sujuvuus tehtäessä päätöksiä EU:n tasolla.

Tarkistus 701
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa ammattipätevyyden 
tunnustamista käsittelevä komitea. 
Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa ammattipätevyyden 
tunnustamista käsittelevä komitea, millä 
varmistetaan asiantuntijoiden 
asianmukainen edustus ja kuuleminen
niin unionin tasolla kuin kansallisesti 
johdanto-osan 24 kappaleessa 
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tarkoitetulla tavalla. Kyseinen komitea on 
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.

Or. en

Tarkistus 702
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa ammattipätevyyden 
tunnustamista käsittelevä komitea. 
Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa ammattipätevyyden 
tunnustamista käsittelevä komitea. 
Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
Komission olisi tarvittaessa kuultava myös 
sidosryhmiä 57 c artiklan (uusi) 
mukaisesti ja ammatillisia elimiä 
58 a artiklan (uusi) mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 703
Phil Prendergast

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

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa ammattipätevyyden 
tunnustamista käsittelevä komitea. 
Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa ammattipätevyyden 
tunnustamista käsittelevä komitea, millä 
varmistetaan asiantuntijoiden 
asianmukainen edustus ja kuuleminen 
niin unionin tasolla kuin kansallisesti. 
Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) 



AM\916793FI.doc 81/91 PE498.003v02-00

FI

N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

Or. en

Tarkistus 704
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa ammattipätevyyden 
tunnustamista käsittelevä komitea. 
Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa ammattipätevyyden 
tunnustamista käsittelevä komitea, jossa
varmistetaan kansallisten 
asiantuntijoiden ja EU:n asiantuntijoiden 
edustus. Kyseinen komitea on asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

Or. el

Perustelu

Ammattipätevyyden tunnustamista ei ole mahdollista käsitellä ilman, että asiaan osallistuu 
kansallisia asiantuntijoita.

Tarkistus 705
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 46 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
58 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio varmistaa, että 
asianomaisia ammattiryhmiä edustavia 
asiantuntijoita kuullaan asianmukaisesti 
erityisesti 58 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun komitean työn yhteydessä, ja 
antaa komitealle perustellun kertomuksen 
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näistä kuulemisista.

Or. de

Tarkistus 706
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 46 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
58 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Or. de

Tarkistus 707
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 46 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
58 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan asetuksen 
(EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.".

Or. fr

Tarkistus 708
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 47 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
58 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Ennen delegoitujen säädösten 
antamista komission on tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti kuultava 
asianomaista 57 c artiklassa (uusi) 
tarkoitettua sidosryhmäfoorumia tai 
-foorumeita ja 58 a artiklassa (uusi) 
tarkoitettuja ammatillisia elimiä ja 
sisällytettävä niiden ehdotukset säädöksiin 
sekä otettava asianmukaisesti huomioon 
mahdollisten pilottihankkeiden tulokset.

Or. en

Tarkistus 709
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 47 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
58 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 
4 a artiklan 7 kohdassa, 4 b artiklan 
2 kohdassa, 20 artiklassa, 21 a artiklan 
3 kohdassa, 24 artiklan 4 kohdassa, 
25 artiklan 5 kohdassa, 26 artiklan 
2 kohdassa, 31 artiklan 2 ja 7 kohdassa, 
34 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 35 artiklan 
4 kohdassa, 38 artiklan 1 ja 4 kohdassa, 
40 artiklan 1 ja 4 kohdassa, 44 artiklan 2 ja 
4 kohdassa, 46 artiklan 4 kohdassa, 
49 a artiklan 3 kohdassa ja 49 b artiklan
3 kohdassa tarkoitettu valta 
määräämättömäksi ajaksi alkaen [lisätään 
päivämäärä – tämän muutosdirektiivin 
voimaantulopäivä].

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 
4 a artiklan 7 kohdassa, 20 artiklassa, 
21 a artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 5 
kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa, 
31 artiklan 2 kohdassa, 34 artiklan 
2 kohdassa, 35 artiklan 4 kohdassa, 
38 artiklan 1 kohdassa, 40 artiklan 
1 kohdassa, 44 artiklan 2 kohdassa, 
46 artiklan 4 kohdassa, 49 a artiklan 
3 kohdassa tarkoitettu valta 
määräämättömäksi ajaksi alkaen [lisätään 
päivämäärä – tämän muutosdirektiivin 
voimaantulopäivä].

Or. de
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Tarkistus 710
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 47 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
58 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän asetuksen 24 artiklan 
a alakohdassa, 25 artiklan 5 kohdassa, 
26 artiklassa, 31 artiklan 2 kohdassa, 
34 artiklan 2 kohdassa, 40 artiklan 
1 kohdassa, 49 artiklan 3 kohdassa ja 
49 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä edellyttää, 
että komissio ennen delegoitujen 
säädösten antamista kuulee jäsenvaltioita
ja asianomaisia sidosryhmiä, joita voivat 
olla esimerkiksi toimivaltaiset 
viranomaiset ja edustuselimet.

Or. en

Tarkistus 711
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 47 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
58 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. 3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
2 kohdassa, 4 a artiklan 7 kohdassa, 
4 b artiklan 2 kohdassa, 20 artiklassa, 
21 a artiklan 3 kohdassa, 24 artiklan 
4 kohdassa, 25 artiklan 5 kohdassa, 
26 artiklan 2 kohdassa, 31 artiklan 2 ja 
7 kohdassa, 34 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 
35 artiklan 4 kohdassa, 38 artiklan 1 ja
4 kohdassa, 40 artiklan 1 ja 4 kohdassa, 
44 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 46 artiklan 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
2 kohdassa, 4 a artiklan 7 kohdassa, 
20 artiklassa, 21 a artiklan 3 kohdassa, 
25 artiklan 5 kohdassa, 26 artiklan 
2 kohdassa, 31 artiklan 2 kohdassa, 
34 artiklan 2 kohdassa, 35 artiklan 
4 kohdassa, 38 artiklan 4 kohdassa, 
40 artiklan 1 kohdassa, 44 artiklan 
2 kohdassa, 46 artiklan 4 kohdassa, 
49 a artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
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4 kohdassa, 49 a artiklan 3 kohdassa ja 
49 b artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. de

Tarkistus 712
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 48 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(48) [...] Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Direktiivin uudistamisen myötä menettelyjä kevennetään ja niistä tulee 
käyttäjäystävällisempiä. Liialliset raportointivelvoitteet ovat tämän tavoitteen vastaisia. 60 
artiklassa vahvistetut ja hyväksi havaitut raportointivelvoitteet riittävät.

Tarkistus 713
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 48 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
60 artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

48 a) Korvataan 60 artiklan 1 kohta 
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seuraavasti:
1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kahden vuoden välein tämän 
direktiivin soveltamisesta kertomus, jossa 
on luettelo niiden kansallisen lain 
mukaisesti kyseisenä ajankohtana 
säännellyistä ammateista [lisätään 
päivämäärä – kansallisen lainsäädännön 
osaksi saattamisen määräajan 
päättymispäivä] alkaen. Komission on 
perustettava yleisön käytettävissä oleva 
tietokanta näille tiedoille ja ylläpidettävä 
tätä tietokantaa.

Or. de

Tarkistus 714
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 48 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
59 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle luettelo niiden kansallisen lain 
mukaisesti nykyisin säännellyistä 
ammateista [lisätään päivämäärä –
kansallisen lainsäädännön osaksi 
saattamisen määräajan päättymispäivä] 
mennessä. Kaikki muutokset tähän 
säänneltyjen ammattien luetteloon on niin 
ikään ilmoitettava komissiolle viipymättä. 
Komission on perustettava yleisön 
käytettävissä oleva tietokanta näille 
tiedoille ja ylläpidettävä tätä tietokantaa.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle luettelo niiden alueella
nykyisin säännellyistä ammateista [lisätään 
päivämäärä – kansallisen lainsäädännön 
osaksi saattamisen määräajan 
päättymispäivä] mennessä. Kaikki 
muutokset tähän säänneltyjen ammattien 
luetteloon on niin ikään ilmoitettava 
komissiolle viipymättä. Komission on 
perustettava yleisön käytettävissä oleva 
tietokanta näille tiedoille ja ylläpidettävä 
tätä tietokantaa.

Or. en

Tarkistus 715
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 48 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
59 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle luettelo niiden kansallisen lain 
mukaisesti nykyisin säännellyistä 
ammateista [lisätään päivämäärä –
kansallisen lainsäädännön osaksi 
saattamisen määräajan päättymispäivä] 
mennessä. Kaikki muutokset tähän 
säänneltyjen ammattien luetteloon on niin 
ikään ilmoitettava komissiolle viipymättä. 
Komission on perustettava yleisön 
käytettävissä oleva tietokanta näille 
tiedoille ja ylläpidettävä tätä tietokantaa.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle luettelo niiden kansallisen lain 
mukaisesti nykyisin säännellyistä 
ammateista [lisätään päivämäärä –
kansallisen lainsäädännön osaksi 
saattamisen määräajan päättymispäivä] 
mennessä. Kaikki muutokset tähän 
säänneltyjen ammattien luetteloon on niin 
ikään ilmoitettava komissiolle viipymättä. 
Komission on perustettava yleisön 
käytettävissä oleva säänneltyjä ammatteja 
koskeva tietokanta, joka sisältää yleisen 
kuvauksen kuhunkin ammattiin liittyvistä 
toimista, ja ylläpidettävä tätä tietokantaa.

Or. en

Perustelu

Ammateilla voi olla eri jäsenvaltioissa erilainen toimiala. Pelkän ammattinimikkeen 
perusteella on vaikea sanoa, tarkoitetaanko samaa ammattia.

Tarkistus 716
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 48 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tutkittava, ovatko 
niiden kansallisen oikeusjärjestelmän 
vaatimukset, joilla rajoitetaan yksittäisen 
ammatin harjoittamisen aloittaminen tai 
harjoittaminen vain erityisen 
ammattipätevyyden haltijoille, mukaan 

2. Jäsenvaltioiden on tutkittava, ovatko 
niiden kansalliset oikeusjärjestelmän 
rajoitukset, joilla rajoitetaan yksittäisen 
ammatin harjoittamisen aloittaminen tai 
harjoittaminen vain erityisen 
ammattipätevyyden haltijoille, mukaan 
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lukien ammattipätevyyden nojalla 
sallittujen ammattinimikkeiden käyttö ja 
ammatillinen toiminta, seuraavien 
periaatteiden mukaisia:

lukien ammattipätevyyden nojalla 
sallittujen ammattinimikkeiden käyttö ja 
ammatillinen toiminta, ja joita tässä 
artiklassa kutsutaan "vaatimuksiksi" 
seuraavien periaatteiden mukaisia:

Or. en

Tarkistus 717
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 48 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
59 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vaatimukset eivät saa olla 
kansalaisuuden tai asuinpaikan nojalla
suoraan tai epäsuoraan syrjiviä;

a) vaatimukset eivät saa olla 
kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella
suoraan tai epäsuoraan syrjiviä;

Or. en

Tarkistus 718
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 48 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
59 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaatimukset on perusteltava yleistä etua 
koskevalla pakottavalla syyllä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 719
Constance Le Grip
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 48 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
59 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaatimukset on perusteltava yleistä etua 
koskevalla pakottavalla syyllä;

b) vaatimukset on perusteltava yleistä etua 
koskevalla pakottavalla syyllä 3 artiklan 
1 kohdan n alakohdassa (uusi) 
tarkoitetulla tavalla;

Or. en

Tarkistus 720
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 48 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevaa 1 kohtaa on sovellettava 
myös 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
yhdistyksen tai organisaation sääntelemiin 
ammatteihin ja kaikkiin jäsenyyden 
pakollisuutta koskeviin vaatimuksiin.

3. Edellä olevaa 1 kohtaa on sovellettava 
myös 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
yhdistyksen tai organisaation sääntelemiin 
ammatteihin ja kaikkiin kyseisten 
yhdistysten tai organisaatioiden jäsenyyttä
koskeviin vaatimuksiin.

Or. en

Tarkistus 721
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 48 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
59 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava [lisätään 
päivämäärä – kansallisen lainsäädännön 
osaksi saattamisen määräajan 
päättymispäivä] mennessä tiedot 
vaatimuksista, jotka ne aikovat säilyttää 
voimassa, ja perusteet sille, että ne katsovat 
vaatimustensa täyttävän 2 kohdan 
säännökset. Jäsenvaltioiden on annettava 
tiedot vaatimuksista, joita ne ovat ottaneet 
myöhemmin käyttöön, ja perusteet sille, 
että ne katsovat näiden vaatimusten 
täyttävän 2 kohdan säännökset, kuuden 
kuukauden kuluessa toimenpiteen 
hyväksymisestä.

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tiedot 
vaatimuksista, jotka ne aikovat säilyttää 
voimassa, ja perusteet sille, että ne katsovat 
kyseisten vaatimusten täyttävän 2 kohdan 
säännökset. Jäsenvaltioiden on annettava 
tiedot vaatimuksista, joita ne ovat ottaneet 
myöhemmin käyttöön, ja perusteet sille, 
että ne katsovat näiden vaatimusten 
täyttävän 2 kohdan säännökset, kuuden 
kuukauden kuluessa toimenpiteen 
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 722
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 49 alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
61 artikla – 3 kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Joka vuosi viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta jokaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle niiden III luvussa 
lueteltuihin ammatteihin liittyvien 
terveysalan ammattihenkilöiden 
lukumäärä, jotka jäsenvaltiolta 
liikenisivät ilman, että jäsenvaltion oman 
julkisen terveysjärjestelmän toiminta 
vaarantuisi. Komissio laatii kyseisistä 
luvuista luettelon ja lähettää sen 
jäsenvaltioille. 
Jokaisena vuonna, jona saavutetaan 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
tunnustamien ammattipätevyyksien 
määrä, kotijäsenvaltiot voivat poiketa 
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tämän direktiivin I luvun säännöksistä.

Or. en

Tarkistus 723
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 50 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
Liite V – V.1 kohta – 5.1.3. alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(50 a) Korvataan liitteen V 5.1.3 alakohta 
seuraavasti:
5.1.3 Lääketieteen erikoisalojen nimikkeet 
– kestoa ja sisältöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset

Or. de

Perustelu

Olisi saatava aikaan Euroopan laajuinen, keston ja sisällön suhteen yhtenäinen lääkärin ja 
erikoislääkärin määritelmä, jotta lääkärien tietämys, käytännön valmiudet ja yleiset 
ammatilliset valmiudet voidaan tarkistaa yhtenäisesti. Kriteereitä laadittaessa komission olisi 
käytettävä hyväkseen myös eurooppalaisten ammattialajärjestöjen asiantuntemusta. Tällä 
tarkistuksella on tarkoitus käynnistää keskustelu vastaavista yhdenmukaistamistoimista.


