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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. [...].
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä 
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) annetun asetuksen muuttamisesta
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0883),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 46 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti 
komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0512/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Ranskan senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta 
tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan 
esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 26. huhtikuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan lausunnot (A7-0038/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

                                               
1 EUVL C 191, 29.6.2012, s. 103.
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kaksijakoiset 
ammattikoulutusjärjestelmät ovat 
keskeinen tekijä nuorisotyöttömyyden 
alhaisen tason varmistamisessa. Talouden 
tarpeiden ja vaatimusten mukaisina ne 
mahdollistavat helpon siirtymisen 
koulutuksesta työelämään. Niitä pitäisi 
vahvistaa tällä direktiivillä, ja lisäksi ne 
olisi otettava huomioon myös muissa 
unionin säädöksissä nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseksi. Näitä 
ammattikoulutusjärjestelmiä ja niiden 
erityispiirteitä ei pitäisi muuttaa 
direktiivin 2005/36/EY säännöksillä.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Ammattihenkilöiden vapaan 
liikkuvuuden edistämiseksi ja pätevyyden 
tehokkaan ja avoimen tunnustamisen 
varmistamiseksi olisi otettava käyttöön 
eurooppalainen ammattikortti. Kortti on 
erityisen tarpeellinen väliaikaisen 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja 
pätevyyden tunnustamiseksi 
automaattisessa tunnustamisjärjestelmässä 
sekä yksinkertaistetun 
tunnustamisprosessin edistämiseksi 
yleisessä järjestelmässä. Kortti olisi 
myönnettävä ammattihenkilön pyynnöstä, 
kun hän on toimittanut tarvittavat asiakirjat 
ja kun toimivaltaiset viranomaiset ovat 
saattaneet loppuun asiaan liittyvät 
tarkistus- ja varmennusmenettelyt. Kortin 
toimintaa olisi tuettava sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI), joka on 
perustettu hallinnollisesta yhteistyöstä 

(3) Ammattihenkilöiden vapaan 
liikkuvuuden edistämiseksi ja pätevyyden 
tehokkaan ja avoimen tunnustamisen 
varmistamiseksi olisi otettava käyttöön 
eurooppalainen ammattikortti.
Eurooppalaista ammattikorttia olisi 
käytettävä yksinomaan välineenä, jolla 
tunnustetaan ammattipätevyys toisessa 
jäsenvaltiossa liikkuvuuden koko 
potentiaalin hyödyntämiseksi 
sisämarkkinoilla, eikä keinona säännellä 
ja rajoittaa sitä, miten tietyn ammatin 
edellyttämä pätevyys hankitaan. Kortti on 
erityisen tarpeellinen väliaikaisen 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja 
pätevyyden tunnustamiseksi 
automaattisessa tunnustamisjärjestelmässä 
sekä yksinkertaistetun 
tunnustamisprosessin edistämiseksi 
yleisessä järjestelmässä. Eurooppalainen 
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sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) 
annetussa asetuksessa (EU) N:o […]. Tällä 
mekanismilla olisi voitava lisätä 
synergiavaikutuksia ja luottamusta 
toimivaltaisten viranomaisten kesken, 
poistaa samalla viranomaisten 
päällekkäinen hallinnollinen työ ja lisätä 
avoimuutta ja varmuutta 
ammattihenkilöiden kannalta. Kortin haku-
ja myöntämisprosessi olisi jäsenneltävä 
selkeäksi, ja siihen olisi sisällytettävä 
takeet ja vastaavat muutoksenhakuoikeudet 
hakijalle. Kortin ja siihen liittyvän IMI-
järjestelmän työnkulun avulla olisi 
varmistettava tallennettujen tietojen eheys, 
aitous ja luottamuksellisuus ja vältettävä 
järjestelmään sisältyvien tietojen laiton ja 
luvaton kysely.

ammattikortti olisi myönnettävä 
ammattihenkilön pyynnöstä, kun hän on 
toimittanut tarvittavat asiakirjat ja kun 
toimivaltaiset viranomaiset ovat saattaneet 
loppuun asiaan liittyvät tarkistus- ja 
varmennusmenettelyt. Kortin toimintaa 
olisi tuettava sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI), joka on 
perustettu hallinnollisesta yhteistyöstä 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) 
annetussa asetuksessa (EU) 
N:o 1024/2012. Tällä mekanismilla olisi 
voitava lisätä synergiavaikutuksia ja 
luottamusta toimivaltaisten viranomaisten 
kesken, poistaa samalla toimivaltaisten
viranomaisten päällekkäinen hallinnollinen 
työ ja lisätä avoimuutta ja varmuutta 
ammattihenkilöiden kannalta.
Eurooppalaisen ammattikortin haku- ja 
myöntämisprosessi olisi jäsenneltävä 
selkeäksi, ja siihen olisi sisällytettävä 
takeet ja vastaavat muutoksenhakuoikeudet 
hakijalle. Kortin ja siihen liittyvän IMI-
järjestelmän työnkulun avulla olisi 
varmistettava tallennettujen tietojen eheys, 
aitous ja luottamuksellisuus ja vältettävä 
järjestelmään sisältyvien tietojen laiton ja 
luvaton kysely.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Eurooppalaisen ammattikortin olisi 
täytettävä tietyt turvallisuus- ja 
tietosuojavaatimukset. Näin ollen olisi 
annettava riittävät takeet väärinkäytösten 
ja tietojen väärentämisen estämisestä.

Tarkistus 4
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiiviä 2005/36/EY sovelletaan 
ainoastaan niihin ammattihenkilöihin, jotka 
haluavat jatkaa samaa ammattia toisessa 
jäsenvaltiossa. Joissain tapauksissa 
kyseinen toiminta on vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa osa toimialaltaan laajempaa 
ammattia. Jos toimialojen väliset erot ovat 
niin suuret, että ammattilaiselta 
edellytetään tosiasiassa kokonaisen 
koulutusohjelman suorittamista puutteiden 
korvaamiseksi, ja jos ammattihenkilö tätä 
pyytää, vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
näissä erityisolosuhteissa myönnettävä 
hänelle osittainen pätevyys. Yleiseen etuun 
liittyvistä pakottavista syistä, kuten 
lääketieteen tohtorien tai muiden 
terveydenhuollon ammattilaisten ollessa 
kyseessä, jäsenvaltion olisi voitava evätä 
osittainen pätevyys.

(4) Direktiiviä 2005/36/EY sovelletaan 
ainoastaan niihin ammattihenkilöihin, jotka 
haluavat jatkaa samaa ammattia toisessa 
jäsenvaltiossa. Joissain tapauksissa 
kyseinen toiminta on vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa osa toimialaltaan laajempaa 
ammattia. Ainoastaan jos toimialojen 
väliset erot ovat niin suuret, että 
ammattilaiselta edellytetään tosiasiassa 
kokonaisen koulutusohjelman suorittamista 
puutteiden korvaamiseksi, ja jos 
ammattihenkilö tätä pyytää, vastaanottavan 
jäsenvaltion olisi näissä erityisolosuhteissa 
myönnettävä hänelle osittainen pätevyys.
Vastaanottava jäsenvaltio voi kuitenkin 
evätä tällaisen osittaisen pätevyyden
yleiseen etuun liittyvistä pakottavista syistä
eikä tällaista osittaista pätevyyttä voida 
myöntää sellaisten ammattien 
tapauksessa, joihin sovelletaan 
automaattista tunnustamista.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tämän direktiivin mukainen 
osittaisen pätevyyden soveltaminen ei 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti saa missään 
tapauksessa johtaa siihen, että kyseisen 
alan työmarkkinaosapuolilta evätään 
oikeus järjestäytyä. 

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(4 b) Unionin tuomioistuin on kehittänyt 
käsitteen ”yleistä etua koskevat pakottavat 
syyt”, joihin tämän direktiivin eräissä 
säännöksissä viitataan, Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
49 ja 56 artiklaa koskevassa 
oikeuskäytännössään, ja käsite saattaa 
kehittyä edelleen. 

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivin 2005/36/EY 
soveltamisalaan olisi sisällyttävä myös 
notaarit. Sijoittautumisen yhteydessä 
esitettävien tunnustamispyyntöjen 
tapauksessa jäsenvaltioiden olisi voitava 
määrätä pakolliset kelpoisuuskokeet tai
sopeutumisaika, jotteivät kansalliset 
valinta- ja nimitysmenettelyt muodostu 
syrjiviksi. Palvelujen vapaan tarjonnan 
yhteydessä notaarien ei pitäisi voida laatia 
virallisia asiakirjoja ja suorittaa muita 
todennustoimia, jotka edellyttävät 
vastaanottavan jäsenvaltion
vahvistusleimaa.

(7) Notaarien kohdalla sijoittautumisen 
yhteydessä esitettävien 
tunnustamispyyntöjen tapauksessa 
jäsenvaltioiden olisi
kansallisuuslausekkeen poistettuaan
voitava määrätä pakolliset 
kelpoisuuskokeet ja/tai sopeutumisaika
kansallisissa valinta- ja 
nimitysmenettelyissä. Hakijaa ei pitäisi 
vapauttaa korvaavilla toimenpiteillä 
muiden voimassa olevien kansallisten 
sääntöjen noudattamisesta, ei varsinkaan 
mistään vastaanottavan jäsenvaltion
notaarien valinta- ja nimitysmenettelyissä 
määrätyistä edellytyksistä. Kun otetaan 
huomioon notaarien erityinen rooli 
julkisina virkamiehinä, jotka on nimitetty 
jäsenvaltion hallituksen virallisella 
säädöksellä hoitamaan julkista virkaa 
kansallisella alueella ja joiden tehtävänä 
on erityisesti varmistaa 
yksityishenkilöiden välillä tehtyjen 
toimien lainmukaisuus ja oikeusvarmuus 
oikeudenkäytön puitteissa ja joiden on 
oltava oikeudellisesti riippumattomia ja 
puolueettomia sekä harjoitettava 
toimintaansa nimitysalueellaan, notaarien 
ei pitäisi voida sijoittautua useampaan 
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kuin yhteen jäsenvaltioon. Lisäksi tämän 
direktiivin palvelujen vapaata tarjoamista 
koskevia säännöksiä ei pitäisi soveltaa 
notaareihin, kun otetaan huomioon, että 
julkisina virkamiehinä notaareilla on 
pätevyys vain sen jäsenvaltion alueella, 
johon he ovat sijoittautuneet.

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Ammattia sääntelemättömistä 
jäsenvaltioista peräisin olevien 
ammattihenkilöiden 
tunnustamishakemukset on käsiteltävä 
samalla tavoin kuin sääntelevistä 
jäsenvaltioista peräisin olevien 
ammattihenkilöidenkin hakemukset. Ensin 
mainittuja pätevyyksiä on verrattava 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa haettuihin 
pätevyyksiin direktiivin 2005/36/EY
pätevyystasojen pohjalta. Olennaisten 
erojen ilmetessä toimivaltaisen 
viranomaisen olisi voitava määrätä 
korvaavia toimenpiteitä.

(9) Ammattia sääntelemättömistä 
jäsenvaltioista peräisin olevien 
ammattihenkilöiden 
tunnustamishakemukset on käsiteltävä 
samalla tavoin kuin sääntelevistä 
jäsenvaltioista peräisin olevien 
ammattihenkilöidenkin hakemukset. Ensin 
mainittuja pätevyyksiä on verrattava 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa haettuihin 
pätevyyksiin direktiivissä 2005/36/EY 
säädettyjen pätevyystasojen ja 
objektiivisten kriteerien pohjalta.
Olennaisten erojen ilmetessä toimivaltaisen 
viranomaisen olisi voitava määrätä 
korvaavia toimenpiteitä.
Ammattipätevyyden saamiseksi 
korvaavina toimenpiteinä mahdollisesti 
vaadittavien teoreettisten ja käytännön 
taitojen arviointimenettelyissä olisi 
varmistettava avoimuuden ja 
puolueettomuuden periaatteiden 
noudattaminen.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Koska yleisen järjestelmän piiriin 
kuuluvien ammattien pätevyyden ehtona 
olevia koulutusta koskevia 

(10) Koska yleisen järjestelmän piiriin 
kuuluvien ammattien pätevyyden ehtona 
olevia koulutusta koskevia 
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vähimmäisvaatimuksia ei ole yhtenäistetty, 
vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
vastedeskin voitava määrätä korvaava 
toimenpide. Toimenpiteen olisi oltava 
oikeasuhtainen, ja siinä olisi erityisesti 
otettava huomioon hakijan 
ammattikokemuksensa tai elinikäisen 
oppimisen avulla hankkimat tiedot, taidot 
ja pätevyydet. Päätös korvaavan 
toimenpiteen määräämisestä olisi oltava 
yksityiskohtaisesti perusteltu, jotta hakija 
ymmärtää tilanteensa asianmukaisesti ja 
pystyy hakemaan itselleen oikeutta 
kansallisista tuomioistuimista 
direktiivin 2005/36/EY nojalla.

vähimmäisvaatimuksia ei ole yhtenäistetty, 
vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
vastedeskin voitava määrätä korvaava 
toimenpide. Toimenpiteen olisi oltava 
oikeasuhtainen, ja siinä olisi erityisesti 
otettava huomioon hakijan 
ammattikokemuksensa tai elinikäisen 
oppimisen avulla hankkimat 
toimivaltaisten viranomaisten vahvistamat
tiedot, taidot ja pätevyydet. Päätös 
korvaavan toimenpiteen määräämisestä 
olisi oltava yksityiskohtaisesti perusteltu, 
jotta hakija ymmärtää tilanteensa 
asianmukaisesti ja pystyy hakemaan 
itselleen oikeutta kansallisista 
tuomioistuimista direktiivin 2005/36/EY 
nojalla.

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Erikoislääkärin pätevyyden jo 
saaneiden ja toisen erikoisalan 
koulutuksessa olevien lääkärien 
liikkuvuuden parantamisen vuoksi 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
myöntää vapautuksia tietyistä koulutuksen 
osista, jos lääkäri on jo suorittanut nämä 
osat aiemman, automaattisen 
tunnustamisjärjestelmän piiriin kuuluvan 
erikoislääkärikoulutuksensa aikana
kyseisessä jäsenvaltiossa.

(14) Erikoislääkärin pätevyyden jo 
saaneiden ja toisen erikoisalan 
koulutuksessa olevien lääkärien 
liikkuvuuden parantamisen vuoksi 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
myöntää vapautuksia tietyistä koulutuksen 
osista, jos lääkäri on jo suorittanut nämä 
osat aiemman, automaattisen 
tunnustamisjärjestelmän piiriin kuuluvan 
erikoislääkärikoulutuksensa aikana
jossakin jäsenvaltiossa.

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Potilasturvallisuuden 
parantamiseksi lääketieteen tohtorien, 
erikoislääkärien, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaavien 
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sairaanhoitajien, hammaslääkärien, 
hammaslääketieteen erikoislääkärien, 
kätilöiden ja proviisorien olisi päivitettävä 
ammattitaitoaan hankkimalla 
ammatillista jatkokoulutusta. 
Jäsenvaltioiden olisi asetettava julkisesti 
saataville näiden ammattilaisten 
jatkokoulutusta ja koulutusmenettelyjä 
koskeva arviointikertomus sekä 
vaihdettava parhaita käytäntöjään. 

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sairaanhoidon ja kätilöiden ammatit 
ovat kehittyneet merkittävästi kolmen 
viime vuosikymmenen aikana:
yhteisöperustainen terveydenhuolto, 
monimutkaisten hoitojen käyttö ja 
jatkuvasti kehittyvä tekniikka edellyttävät 
sairaanhoitajilta ja kätilöiltä kykyä 
itsenäisempään työskentelyyn.
Sairaanhoidon ja kätilön ammattien 
opiskelijoiden valmistamiseksi näihin 
monitahoisiin terveydenhuollon 
vaatimuksiin heillä olisi oltava vankat 
yleissivistävät opinnot suoritettuina ennen 
koulutuksen aloittamista. Koulutuksen 
pääsyvaatimuksia olisi tämän vuoksi 
tiukennettava siten, että ehtona on 
12 vuoden oppimäärä yleissivistäviä 
opintoja tai vastaavantasoisen tutkinnon 
suorittaminen.

(15) Sairaanhoidon ja kätilöiden ammatit 
ovat kehittyneet merkittävästi kolmen 
viime vuosikymmenen aikana:
yhteisöperustainen terveydenhuolto, 
monimutkaisten hoitojen käyttö ja 
jatkuvasti kehittyvä tekniikka edellyttävät 
sairaanhoitajilta ja kätilöiltä kykyä 
itsenäisempään työskentelyyn.
Sairaanhoidon ja kätilön ammattien 
opiskelijoiden valmistamiseksi näihin 
monitahoisiin terveydenhuollon 
vaatimuksiin heillä olisi oltava vankat 
yleissivistävät opinnot suoritettuina ennen 
koulutuksen aloittamista. Jäsenvaltioiden
olisi huolehdittava siitä, että 
terveydenhuollon ammateissa taataan 
läpäisevyys ja urakehitysmahdollisuudet.

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Lääketieteen ja hammaslääketieteen 
erikoisalojen automaattisen 

(16) Lääketieteen, hammaslääketieteen ja 
eläinlääketieteen erikoisalojen 
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tunnustamisjärjestelmän 
yksinkertaistamiseksi ne olisi sisällytettävä 
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalaan, 
mikäli ne ovat yhteisiä vähintään 
kolmasosalle jäsenvaltioista.

automaattisen tunnustamisjärjestelmän 
yksinkertaistamiseksi ne olisi sisällytettävä 
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalaan, 
mikäli ne ovat yhteisiä vähintään 
kolmasosalle jäsenvaltioista.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden liikkuvuutta olisi 
myös tarkasteltava laajemmassa 
Euroopan terveydenhuoltohenkilöstön 
yhteydessä. Tällaiseen liikkuvuuteen olisi 
puututtava unionin tason 
erityisstrategialla ja huolehtien 
jäsenvaltioiden välisestä 
yhteensovittamisesta, jotta taataan 
mahdollisimman korkeatasoinen 
potilaiden ja kuluttajien suojelu ja 
säilytetään samalla kansallisten 
terveydenhuoltojärjestelmien rahoituksen 
ja organisaation kestävyys.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Direktiivissä 2005/36/EY olisi 
edistettävä näiden, direktiivistä 
nykyisellään hyötymättömien ammattien 
pätevyyksien tunnustamista entistä 
automaattisemmin. Tällöin olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta 
päättää, millaista pätevyyttä ammattien 
harjoittamiseksi niiden alueella jatkossa 
edellytetään ja millaiset niiden 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
järjestelmien sisältö ja rakenne ovat.

(18) Direktiivissä 2005/36/EY olisi 
edistettävä näiden, direktiivistä 
nykyisellään hyötymättömien ammattien 
pätevyyksien tunnustamista entistä 
automaattisemmin. Tällöin olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta 
päättää, millaista pätevyyttä ammattien 
harjoittamiseksi niiden alueella jatkossa 
edellytetään ja millaiset niiden 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
järjestelmien sisältö ja rakenne ovat.
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Kansallisella ja unionin tasolla 
tilastollisesti edustavien ammatillisten 
yhdistysten ja järjestöjen olisi kyettävä 
ehdottamaan yhteisiä koulutusperiaatteita.
Muodoltaan järjestelyn olisi oltava 
ammattipätevyyden edellytyksenä oleva 
yhteinen koe tai yhteiselle tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuudelle perustuva 
koulutusohjelma. Jäsenvaltioiden olisi 
tunnustettava automaattisesti tällaisten 
yhteisten koulutuspuitteiden avulla 
hankitut pätevyydet.

Ennen tällaisten yhteisten 
koulutusperiaatteiden käyttöönottoa 
jäsenvaltioiden pitäisi tutkia mahdollisia 
vaihtoehtoja, erityisesti niitä, joita on 
ammatillista koulutusta tarjoavissa 
jäsenvaltioissa. Kansallisella ja unionin 
tasolla tilastollisesti edustavien 
ammatillisten yhdistysten ja järjestöjen 
olisi myös kyettävä ehdottamaan yhteisiä 
koulutusperiaatteita. Muodoltaan yhteisten 
koulutusperiaatteiden olisi oltava 
ammattipätevyyden edellytyksenä oleva 
yhteinen koe tai yhteiselle tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuudelle perustuva 
koulutusohjelma. Jäsenvaltioiden olisi 
tunnustettava automaattisesti tällaisten 
yhteisten koulutuspuitteiden avulla 
hankitut pätevyydet.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Yhteisissä koulutuspuitteissa olisi 
myös sallittava, että niiden säänneltyjen 
ammattien, joihin sovelletaan III osaston 
III luvun mukaista koulutuksen 
vähimmäisvaatimusten 
yhteensovittamiseen perustuvaa 
automaattisen tunnustamisen menettelyä 
ja joiden uudet erikoisalat eivät kuulu 
automaattisen tunnustamisen menettelyn 
piiriin, omat erikoisalat voitaisiin 
tunnustaa automaattisen menettelyn 
perusteella.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Direktiiviin 2005/36/EY sisältyy jo 
nyt selkeä velvollisuus, jonka mukaan 
ammattihenkilöillä on oltava tarvittava 
kielitaito. Velvollisuuden tarkistaminen 
on tuonut ilmi tarpeen selkeyttää 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
työnantajien roolia erityisesti 
potilasturvallisuuden vuoksi. Kielitaidon 
testaamisen olisi näissä ammateissa oltava 
joka tapauksessa kohtuullista ja 
tarpeellista, eikä se saisi olla peruste 
ammattihenkilöiden sulkemiseksi 
työmarkkinoilta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa.

(19) Direktiiviin 2005/36/EY sisältyy jo 
nyt selkeä velvollisuus, jonka mukaan 
ammattihenkilöillä on oltava tarvittava 
kielitaito. Toimivaltainen viranomainen 
voi tarkastaa tai valvoa kielitaidon 
tarkastamista erityisesti 
potilasturvallisuuden ja kansanterveyden 
suojelemiseksi. Kielitaidon tarkastamisen
olisi näissä ammateissa oltava joka 
tapauksessa kohtuullista ja tarpeellista, eikä 
se saisi olla peruste ammattihenkilöiden 
sulkemiseksi työmarkkinoilta 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa. 
Suhteellisuusperiaatetta olisi sovellettava 
muun muassa ammattihenkilöihin, jotka 
esittävät todistuksen tarvittavasta 
kielitaidosta. Tässä asiassa 
jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
ammattihenkilöille suunnattuja 
standardoituja kielikokeita, joiden olisi 
perustuttava yhteiseen eurooppalaiseen 
kieliviitekehykseen. 

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Kielitaidon tarkastamisella olisi 
pyrittävä osoittamaan ammattihenkilön 
suulliset ja kirjalliset viestintätaidot 
ammatillisen toiminnan harjoittamisessa 
tarvittavalla tavalla, erityisesti 
potilasturvallisuuden sekä 
kansanterveyden suojelun kannalta. 

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(19 b) Jäsenvaltioissa, joissa on useampi 
kuin yksi virallinen tai hallinnollinen 
kieli, työnantajien ja toimivaltaisten 
viranomaisten olisi edistettävä lisäkielen 
taitoa. Tässä tarkoituksessa työnantajien 
olisi tarjottava mahdollisuuksia 
kielikoulutukseen ja kielitaidon 
kehittämiseen esimerkiksi tarjoamalla 
harjoitettavien ammattien kannalta 
hyödyllisiä kielikursseja.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 c) Työnantajien olisi edelleen 
hoidettava tärkeää tehtävää 
ammatinharjoittamisessa tarvittavan 
kielitaidon varmistamisessa ja 
todentamisessa muun muassa hakijoiden 
haastattelun yhteydessä, ja niiden olisi 
varoitettava toimivaltaista viranomaista, 
jos hakijan kielitaidon suhteen esiintyy 
vakavia epäilyjä.

Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Valmistuneet henkilöt, jotka haluavat 
jatkaa toisessa jäsenvaltiossa siellä 
mahdollista palkallista harjoittelua, olisi 
saatettava direktiivin 2005/36/EY 
soveltamisalan piiriin heidän 
liikkuvuutensa edistämiseksi. Lisäksi olisi 
välttämätöntä antaa säännös, jonka mukaan 
heidän harjoittelujaksonsa on tunnustettava 

(20) Valmistuneet henkilöt, jotka haluavat 
jatkaa toisessa jäsenvaltiossa siellä 
mahdollista harjoittelua, olisi saatettava
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalan 
piiriin heidän liikkuvuutensa edistämiseksi.
Lisäksi olisi välttämätöntä antaa säännös, 
jonka mukaan heidän harjoittelujaksonsa 
on tunnustettava kotijäsenvaltiossa.
Laajennettaessa tämän direktiivin 
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kotijäsenvaltiossa. soveltamisala koskemaan osittain päteviä 
ammattihenkilöitä direktiivissä olisi 
kuitenkin myös otettava asianmukaisesti 
huomioon Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 151 artiklassa 
vahvistettujen sosiaalisten 
perusoikeuksien noudattaminen. Kyseisen 
artiklan mukaan unionin yhtenä 
tavoitteena on työolojen kohentaminen, 
mikä koskee myös harjoittelujaksoja, eikä 
tällä direktiivillä saisi rajoittaa 
harjoittelua sääntelevien kansallisten 
sääntöjen soveltamista.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Harjoittelua koskevassa 
sopimuksessa olisi täsmennettävä ainakin 
oppimistavoitteet ja harjoittelijalle 
kuuluvat tehtävät.

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Direktiivissä 2005/36/EY säädetään 
kansallisten yhteystahojen järjestelmästä.
Palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY voimaantulon ja 
siinä säädettyjen keskitettyjen 
palvelupisteiden perustamisen vuoksi on 
olemassa riski päällekkäisyydestä. Tämän 
vuoksi direktiivissä 2005/36/EY perustetut 
kansalliset yhteystahot olisi muutettava 
tukikeskuksiksi, jotka keskittyvät 
toiminnassaan tarjoamaan neuvoja 
kansalaisille, myös kasvotusten, jotta 

(21) Direktiivissä 2005/36/EY säädetään 
kansallisten yhteystahojen järjestelmästä.
Palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY voimaantulon ja 
siinä säädettyjen keskitettyjen 
palvelupisteiden perustamisen vuoksi on 
olemassa riski päällekkäisyydestä. Tämän 
vuoksi direktiivissä 2005/36/EY perustetut 
kansalliset yhteystahot olisi muutettava 
tukikeskuksiksi, jotka keskittyvät 
toiminnassaan tarjoamaan neuvoja 
kansalaisille, myös henkilökohtaisesti, 
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voidaan varmistaa, että 
sisämarkkinasääntöjen päivittäistä 
soveltamista yksittäisten kansalaisten 
tapauksissa voidaan seurata kansallisesti.

jotta voidaan varmistaa, että 
sisämarkkinasääntöjen päivittäistä 
soveltamista yksittäisten kansalaisten 
tapauksissa voidaan seurata tehokkaasti
kansallisesti.

Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Vaikka direktiiviin sisältyy jo nyt 
jäsenvaltioiden yksityiskohtaisesti 
määritelty velvollisuus tietojenvaihtoon, 
velvollisuutta olisi vahvistettava 
entisestään. Jäsenvaltioiden reagointi 
tietopyyntöihin ei riitä, vaan niiden olisi
annettava hälytys muille jäsenvaltioille 
ennakoivasti. Hälytysjärjestelmän olisi 
oltava vastaava kuin 
direktiivissä 2006/123/EY.
Direktiivin 2005/36/EY nojalla 
automaattisesta tunnustamisesta hyötyville 
terveydenhuollon ammattihenkilöille
tarvitaan kuitenkin erityinen 
hälytysmekanismi. Sitä olisi sovellettava 
myös eläinlääkäreihin, jolleivät jäsenvaltiot 
ole ottaneet käyttöön 
direktiivissä 2006/123/EY säädettyä 
hälytysmekanismia. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jollei 
ammattihenkilöllä ole enää oikeutta 
siirtyä toiseen jäsenvaltioon
kurinpitotoimen tai rikosoikeudellisen 
tuomion vuoksi. Hälytys olisi annettava 
Imin välityksellä riippumatta siitä, onko 
ammattihenkilö käyttänyt 
direktiivin 2005/36/EY nojalla hänelle 
kuuluvia oikeuksia tai onko hän hakenut 
ammattipätevyytensä tunnustamista 
eurooppalaisen ammattikortin tai 
direktiivissä säädetyn muun menetelmän 
avulla. Hälytysmenettelyn olisi oltava 
henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
mukainen.

(22) Vaikka direktiiviin sisältyy jo nyt 
jäsenvaltioiden yksityiskohtaisesti 
määritelty velvollisuus tietojenvaihtoon, 
velvollisuutta olisi vahvistettava 
entisestään. Jäsenvaltioiden reagointi 
tietopyyntöihin ei riitä, vaan niiden olisi 
annettava hälytys muille jäsenvaltioille 
ennakoivasti. Hälytysjärjestelmän olisi 
oltava vastaava kuin 
direktiivissä 2006/123/EY.
Direktiivin 2005/36/EY nojalla 
automaattisesta tunnustamisesta hyötyville 
terveydenhuollon ammattihenkilöille
säädetään tässä direktiivissä erityinen 
hälytysmekanismi. Sitä olisi sovellettava 
myös eläinlääkäreihin, jolleivät jäsenvaltiot 
ole ottaneet käyttöön 
direktiivissä 2006/123/EY säädettyä 
hälytysmekanismia. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jos 
ammattihenkilön ammatillisen toiminnan 
harjoittamista jäsenvaltiossa on rajoitettu 
tai se on kielletty väliaikaisesti tai 
pysyvästi kurinpitotoimen tai 
rikosoikeudellisen tuomion vuoksi. Hälytys 
olisi annettava IMIn välityksellä 
riippumatta siitä, onko ammattihenkilö 
käyttänyt direktiivin 2005/36/EY nojalla 
hänelle kuuluvia oikeuksia tai onko hän 
hakenut ammattipätevyytensä 
tunnustamista eurooppalaisen 
ammattikortin tai direktiivissä säädetyn 
muun menetelmän avulla.
Hälytysmenettelyn olisi oltava 
henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
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mukainen.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti liitteen I 
ajantasaistamiseksi, eurooppalaista 
ammattikorttia koskevien maksujen 
laskentaperusteiden määrittelemiseksi, 
eurooppalaiseen ammattikorttiin 
edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi, uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja 
yhteisten koulutustestien 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti liitteen I 
ajantasaistamiseksi, liitteessä II olevan 
luettelon muuttamiseksi, eurooppalaiseen 
ammattikorttiin edellytettävien asiakirjojen 
yksityiskohtien vahvistamiseksi, 
liitteessä IV määriteltyjen ammattien 
luettelon mukauttamiseksi, liitteessä V 
olevan 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi, uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja 
yhteisten koulutustestien 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan varmistaa asianmukaisen 
edustuksen ja toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, mukaan lukien niin unionin 
tasolla kuin kansallisella tasolla 
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valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

tapahtuva asiantuntijoiden kuuleminen, 
joka voi käsittää toimivaltaiset 
viranomaiset, ammatilliset yhdistykset, 
tiedejärjestöt, yliopistomaailman edustajat 
ja työmarkkinaosapuolet. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin, avoimesti ja asianmukaisesti.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Täytäntöönpanosäädösten 
hyväksymisessä olisi käytettävä neuvoa-
antavaa menettelyä yhteisten ja yhtenäisten 
sääntöjen määrittämiseksi 
ammattikohtaisten eurooppalaisten 
ammattikorttien määrittelylle, 
eurooppalaisen ammattikortin muodolle, 
eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseksi tarvittavan hakemuksen 
tueksi tarvittaville käännöksille, 
eurooppalaista ammattikorttia koskevien 
hakemusten arviointia koskeville 
yksityiskohdille, eurooppalaiseen 
ammattikorttiin ja IMI-tiedostoon 
sisältyvien tietojen eheyden, 
luottamuksellisuuden ja oikeellisuuden 
varmistamiseksi tarvittaville toimenpiteille,
eurooppalaisen ammattikortin saatavuutta 
koskeville ehdoille ja menettelyille, IMI-
tiedoston tarkasteluedellytyksille, 
eurooppalaisen ammattikortin aitouden ja 
voimassaolon tarkastamiseen tarvittaville 
teknisille keinoille ja menettelyille sekä 
hälytysmekanismin täytäntöönpanolle 
täytäntöönpanosäädösten teknisen 
luonteen vuoksi.

(26) Täytäntöönpanosäädösten 
hyväksymisessä olisi käytettävä neuvoa-
antavaa menettelyä yhteisten ja yhtenäisten 
sääntöjen määrittämiseksi 
ammattikohtaisten eurooppalaisten 
ammattikorttien määrittelylle, 
eurooppalaisen ammattikortin muodolle, 
eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseksi tarvittavan hakemuksen 
tueksi tarvittaville käännöksille, 
eurooppalaista ammattikorttia koskevien 
hakemusten arviointia koskeville 
yksityiskohdille, eurooppalaiseen 
ammattikorttiin ja IMI-tiedostoon 
sisältyvien tietojen eheyden, 
luottamuksellisuuden ja oikeellisuuden 
varmistamiseksi tarvittaville teknisille 
eritelmille ja toimenpiteille sekä
eurooppalaisen ammattikortin saatavuutta 
koskeville ehdoille ja menettelyille.
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Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
1 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

”Tässä direktiivissä vahvistetaan myös 
säännöt, jotka koskevat osittaista 
pätevyyttä toimia säännellyssä ammatissa, 
pääsyä toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettavaan palkalliseen harjoitteluun ja 
sellaisen tunnustamista.”.

”Tässä direktiivissä vahvistetaan myös 
säännöt, jotka koskevat osittaista 
pätevyyttä toimia tietyissä säännellyissä 
ammateissa, pääsyä toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettavaan harjoitteluun ja sellaisen 
tunnustamista.”.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Tämän direktiivin soveltaminen ei 
rajoita toimenpiteitä, jotka ovat 
välttämättömiä kuluttajien ja terveyden 
korkeatasoisen suojan takaamiseksi.”

Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltion kansalaisiin, vapaiden 
ammattien harjoittajat mukaan luettuina, 
jotka haluavat harjoittaa säänneltyä 
ammattia tai suorittaa palkallisen
harjoittelun joko itsenäisinä 

”1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltion kansalaisiin, vapaiden 
ammattien harjoittajat mukaan luettuina, 
jotka haluavat harjoittaa säänneltyä 
ammattia tai suorittaa harjoittelun joko 
itsenäisinä ammatinharjoittajina tai 
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ammatinharjoittajina tai palkattuina
työntekijöinä muussa jäsenvaltiossa kuin
sinä, jossa he ovat hankkineet 
ammattipätevyytensä.”

palkattuina työntekijöinä muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa he ovat 
hankkineet ammattipätevyytensä.”

Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”1 a. Palvelujen tarjoamisen vapautta 
koskevaa II osastoa ei sovelleta 
notaareihin.”

Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta – i alakohta – johdantokappale
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

i) Korvataan f alakohta seuraavasti: i) Korvataan f ja h alakohta seuraavasti:

Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – f ja h alakohta

Komission teksti Tarkistus

”f) ’ammattikokemuksella’ kyseisen 
ammatin tosiasiallista ja laillista 
kokoaikaista tai vastaavaa osa-aikaista 
harjoittamista jäsenvaltiossa;”.

”f) ’ammattikokemuksella’ kyseisen 
ammatin rajoittamatonta tosiasiallista ja 
laillista kokoaikaista tai vastaavaa osa-
aikaista harjoittamista jäsenvaltiossa;

h) ’kelpoisuuskokeella’ vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten laatimaa tai tunnustamaa,
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ammatillista tietämystä, taitoja ja 
pätevyyttä mittaavaa koetta, jonka 
tarkoituksena on arvioida hakijan kykyä 
harjoittaa säänneltyä ammattia 
kyseisessä jäsenvaltiossa. Tätä koetta 
varten toimivaltaisten viranomaisten on 
laadittava kyseisen jäsenvaltion 
edellyttämän koulutuksen ja hakijan 
saaman koulutuksen vertailuun 
perustuva luettelo aiheista, jotka eivät 
sisälly hakijan tutkintotodistukseen tai 
muuhun muodollista pätevyyttä 
osoittavaan asiakirjaan.
Kelpoisuuskokeessa on otettava 
huomioon, että hakija on pätevä 
ammatinharjoittaja kotijäsenvaltiossa, 
tai jäsenvaltiossa, josta hän tulee. Sen 
tulee sisältää edellä tarkoitetusta 
luettelosta valittavat aiheet, joiden 
tuntemusta pidetään olennaisen 
tärkeänä, jotta hakija voi harjoittaa 
ammattiaan vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa. Koe voi sisältää 
kysymyksiä myös vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa kyseiseen toimintaan 
soveltuvien ammatillisten sääntöjen 
tuntemuksesta.
Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset määräävät 
kelpoisuuskokeen soveltamiseen 
liittyvistä yksityiskohdista ja 
määrittävät kyseisessä valtiossa 
kelpoisuuskokeeseen valmistautuvan 
hakijan aseman;”.

Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) ’palkallisella harjoittelulla’ valvotun ja 
palkallisen toiminnan harjoittamista 
tarkoituksena saada oikeus harjoittaa 

j) ’harjoittelulla’ sopimuksen puitteissa 
toteutettua sellaisen valvotun toiminnan 
harjoittamista, joka on koulutuksen 
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säänneltyä ammattia kokeen perusteella; pakollinen osa, tarkoituksena ryhtyä 
harjoittamaan tai saada oikeus harjoittaa 
säänneltyä ammattia;

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’elinikäisellä oppimisella’ kaikkea 
sellaista ihmisen koko elinikänsä aikana 
hankkimaa yleissivistävää ja ammatillista 
koulutusta, virallisen koulutusjärjestelmän 
ulkopuolella annettavaa epävirallista 
koulutusta ja arkioppimista, jonka 
tuloksena tiedot, taidot ja pätevyydet 
paranevat.”.

l) ’elinikäisellä oppimisella’ ihmisen koko 
elinikänsä aikana hankkimaa 
yleissivistävää ja ammatillista koulutusta
sekä virallisen koulutusjärjestelmän 
ulkopuolella annettavaa epävirallista 
koulutusta, jonka tuloksena ammatillisiin 
vaatimuksiin ja ammattietiikkaan liittyvät
tiedot, taidot ja pätevyydet paranevat.

Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 alakohta – a alakohta – ii alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) 'koulutusvaatimuksilla' yhteistä tieto-, 
taito- ja pätevyyskokonaisuutta, jota tietyn 
ammatin harjoittaminen edellyttää;

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

Komission teksti Tarkistus

l b) ’eurooppalaisen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmän pisteillä eli 
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ECTS-pisteillä’ pisteitä, joilla ilmaistaan 
jokaisen opintosuorituksen edellyttämää 
työmäärää suhteessa kokonaisen 
opintovuoden suorittamiseen tarvittavaan 
työmäärään opintosuoritusten kertymisen 
ECTS-järjestelmässä tutkintotodistusten 
avoimuuden ja vertailtavuuden 
yhteydessä; työmäärään sisältyvät sekä 
luennot, käytännön työt ja seminaarit että 
myös harjoittelut, tutkimukset tai 
kenttätyöt, itseopiskelu sekä tentit ja muut 
arviointitoimet; ECTS-järjestelmässä 
60 ECTS-pistettä vastaa yhden 
opintovuoden työmäärää ja 30 ECTS-
pistettä yhden lukukauden työmäärää;

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

l c) ’vapaan ammatin harjoittajilla’ 
henkilöitä, jotka erityisen 
ammattipätevyyden nojalla 
henkilökohtaisesti, omavastuisesti ja 
ammatillisesti riippumattomasti tuottavat 
aineettomia palveluja toimeksiantajan 
edun tai yleisen edun vuoksi;

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

l d) ’kaksijakoisella koulutuksella’ 
ammatillisten taitojen vuorottelevaa 
tarjoamista kahdessa 
oppimisympäristössä – työympäristössä ja 
ammattioppilaitoksessa – koordinoitujen 
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koulutus- ja laatunormien pohjalta. 
Käsitteellä ’ammatilliset taidot’ 
tarkoitetaan kykyä ja halua käyttää 
tietoja, kykyjä ja henkilökohtaisia, 
sosiaalisia ja metodologisia taitoja sekä 
työtilanteissa että ammatilliseen ja 
henkilökohtaiseen kehittymiseen;

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

l e) ’yleistä etua koskevilla pakottavilla 
syillä’ syitä, jotka unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä on vahvistettu 
sellaisiksi ja joihin kuuluvat muun 
muassa seuraavat: yleinen järjestys, 
yleinen turvallisuus, kansanterveys, 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon turvaaminen, kuluttajien, 
palvelujen vastaanottajien ja 
työntekijöiden suojelu, liiketoimien 
rehellisyys, petostentorjunta, 
oikeuslaitoksen moitteettoman toiminnan 
takaaminen, ympäristönsuojelu 
kaupunkiympäristö mukaan luettuna, 
eläinten terveys, henkisen omaisuuden 
suojelu, kansallisen historiallisen ja 
taideperinnön säilyttäminen sekä sosiaali-
ja kulttuuripolitiikan tavoitteet;

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

”1. Ammattipätevyyden tunnustaminen ”1. Ammattipätevyyden tunnustaminen 
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vastaanottavassa jäsenvaltiossa antaa etua 
saavalle henkilölle oikeuden ryhtyä 
harjoittamaan kyseisessä jäsenvaltiossa sitä 
ammattia, johon kyseisellä henkilöllä on 
pätevyys kotijäsenvaltiossaan, tai 
4 f artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
osaa kyseisestä ammatista, sekä harjoittaa 
sitä siellä samoin edellytyksin kuin 
vastaanottavan jäsenvaltion omat 
kansalaiset.”.

vastaanottavassa jäsenvaltiossa antaa etua 
saavalle henkilölle oikeuden ryhtyä 
harjoittamaan kyseisessä jäsenvaltiossa sitä 
ammattia, johon kyseisellä henkilöllä on 
pätevyys kotijäsenvaltiossaan, sekä 
harjoittaa sitä siellä samoin edellytyksin 
kuin vastaanottavan jäsenvaltion omat 
kansalaiset.”.

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
eurooppalaisia ammattikortteja 
myöntämään valtuutetut toimivaltaiset 
viranomaiset. Viranomaisten on 
varmistettava eurooppalaisia 
ammattikortteja koskevien hakemusten 
tasapuolinen, puolueeton ja oikea-aikainen 
käsittely. Myös 57 b artiklassa tarkoitetut 
tukikeskukset voivat toimia toimivaltaisina 
viranomaisina, jotka myöntävät 
eurooppalaisia ammattikortteja.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat 
kansalaisille, mahdolliset hakijat mukaan 
lukien, eurooppalaisen ammattikortin 
eduista, mikäli sellainen on saatavissa.

5. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
eurooppalaisia ammattikortteja 
myöntämään valtuutetut toimivaltaiset 
viranomaiset. Viranomaisten on 
varmistettava eurooppalaisia 
ammattikortteja koskevien hakemusten 
tasapuolinen, puolueeton ja oikea-aikainen 
käsittely. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
57 b artiklassa tarkoitetut tukikeskukset
auttavat toimivaltaisia viranomaisia 
ammattikortin hankintaa varten 
edellytettävien asiakirjojen 
alkuvalmisteluvaiheessa tämän artiklan 
säännösten mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toimivaltaiset 
viranomaiset tiedottavat kansalaisille, 
mahdolliset hakijat mukaan lukien, 
eurooppalaisen ammattikortin eduista, 
mikäli sellainen on saatavissa.

Tarkistus 42

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

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään eurooppalaiset ammattikortit
yksittäisille ammateille, vahvistetaan 
eurooppalaisen ammattikortin muoto, 
eurooppalaisen ammattikortin myöntämistä 
koskevan hakemuksen tueksi tarvittavat 
käännökset ja hakemusten arvioimiseksi 
tarvittavat tiedot ottaen huomioon kunkin 
asiaan liittyvän ammatin erityispiirteet.
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään yksittäisille ammateille niiden 
sitä pyytäessä myönnettävät eurooppalaiset 
ammattikortit, vahvistetaan eurooppalaisen 
ammattikortin muoto, eurooppalaisen 
ammattikortin myöntämistä koskevan 
hakemuksen tueksi tarvittavat käännökset 
ja hakemusten arvioimiseksi tarvittavat 
tiedot ottaen huomioon kunkin asiaan 
liittyvän ammatin erityispiirteet.
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen. Komissio toteuttaa 
58 artiklassa säädetyn menettelyn lisäksi 
sidosryhmien asianmukaisen kuulemisen
ennen tällaisen säädöksen antamista. 
Tällä menettelyllä on erityisesti 
varmistettava, että eurooppalaisella 
ammattikortilla keskitytään ensisijaisesti 
helpottamaan ja lisäämään 
ammattihenkilöiden liikkuvuutta 
riippumatta siitä, onko heidän 
ammattinsa säännelty vai ei, ja tässä 
yhteydessä on erityisesti vältettävä uusien 
sääntely- tai hallintoesteiden luomista.

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

7. Eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseen liittyvistä hallinnollisista 
menettelyistä mahdollisesti veloitettavien 
maksujen on oltava kohtuullisia, 
suhteellisia ja oikeassa suhteessa 
kotijäsenvaltiolle ja vastaanottavalle 
jäsenvaltiolle aiheutuviin kustannuksiin, 
eivätkä ne saa toimia pidäkkeenä 
eurooppalaisen ammattikortin 

7. Eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseen liittyvästä hallinnollisesta 
menettelystä ei saa koitua 
lisäkustannuksia yksittäisille 
ammattihenkilöille.
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hakemiselle. Siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 58 a artiklan
mukaisesti maksujen laskentaa ja 
jakautumista koskevien perusteiden 
määrittelemiseksi.

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

8 a. Ammattiryhmiin, jotka ovat ottaneet 
käyttöön oman eurooppalaisen 
ammattikortin kyseisen ammatin 
harjoittajia varten jo ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa direktiivissä 
77/249/ETY ja direktiivissä 98/05/EY 
säädetyn järjestelmän puitteissa, ei 
sovelleta 4 a–4 e artiklaa.

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ammattipätevyyden haltija voi hakea 
kotijäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta eurooppalaista 
ammattikorttia kaikilla välineillä, myös 
internetsovelluksen avulla.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ammattipätevyyden haltija voi hakea 
kotijäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta eurooppalaista 
ammattikorttia kirjallisesti tai sähköisessä 
muodossa, myös internetsovelluksen 
avulla.

Tarkistus 46

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jäsenvaltiot katsovat tämän 
aiheelliseksi, 57 b artiklassa tarkoitetut 
tukikeskukset voivat tukea toimivaltaisia 
viranomaisia tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen asiakirjojen 
alkukäsittelyvaiheessa.

Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hakemuksen 
vastaanottamisesta ja tiedotettava hakijalle 
mahdollisista puuttuvista asiakirjoista
kolmen työpäivän kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on luotava 
hakemuksen perusteella Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o 1024/2012 perustettuun 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmään (IMI) tiedosto, 
joka sisältää kaikki hakemuksen tueksi 
lähetetyt oikeaksi todistetut asiakirjat.
Saman hakijan jättäessä myöhempiä 
hakemuksia kotijäsenvaltion tai 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset eivät saa pyytää toimittamaan 
uudelleen asiakirjoja, jotka sisältyvät jo 
IMI-tiedostoon ja ovat edelleen voimassa.

Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 c artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Eurooppalainen ammattikortti muiden kuin 
7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 

palvelujen väliaikaista tarjoamista varten

Eurooppalainen ammattikortti muiden kuin 
7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 

palvelujen väliaikaista ja satunnaista
tarjoamista varten

Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 c artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 c artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos ammattia tai kyseiseen ammattiin 
johtavaa koulutusta ei ole säännelty 
kotijäsenvaltiossa, kyseessä olevan 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen
on vähintään tarkistettava hakijan 
oikeudellinen asema sekä toimitetun 
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hakemuksen ja hakemuksen tueksi 
toimitettujen asiakirjojen aitous ja 
puutteettomuus.

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 52

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 d artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 d artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 d artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Viiden päivän kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta vastaanottavan 
jäsenvaltion on ilmoitettava kyseiselle 
ammattihenkilölle, että se on 
vastaanottanut eurooppalaisen 
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ammattikortin vahvistamista koskevan 
hakemuksen. 

Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 d artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vastaanottavan jäsenvaltion on 16, 21 ja 
49 a artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
päätettävä 1 kohdassa tarkoitetun 
eurooppalaisen ammattikortin 
vahvistamisesta kuukauden kuluessa 
kotijäsenvaltion lähettämän eurooppalaisen 
ammattikortin vastaanottamisesta. Jos 
jäsenvaltiolla on perusteltuja epäilyksiä, se 
voi pyytää kotijäsenvaltiolta lisätietoja.
Sellaisten ammattien tapauksessa, joista 
aiheutuu potilasturvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia, tämä pyyntö voi aiheuttaa
kuukauden määräajan keskeytymisen 
kahdeksi viikoksi. Kotijäsenvaltion on 
toimitettava pyydetyt lisätiedot viikon 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 
Kyseiselle ammattihenkilölle on 
ilmoitettava kaikista tällaisista 
keskeytyksistä.

Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 d artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vastaanottavan jäsenvaltion on 
päätettävä 7 artiklan 4 kohdassa ja 
14 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
kahden kuukauden kuluessa 
kotijäsenvaltion toimittaman 
eurooppalaisen ammattikortin vahvistuksen 

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

vastaanottamisesta, tunnustaako se haltijan 
pätevyyden vai määrääkö se hänelle 
korvaavia toimenpiteitä. Jos jäsenvaltiolla 
on perusteltuja epäilyksiä, se voi pyytää 
kotijäsenvaltiolta lisätietoja. Sellaisten 
ammattien tapauksessa, joista aiheutuu 
potilasturvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia, tämä pyyntö voi aiheuttaa
kahden kuukauden määräajan
keskeytymisen kahdeksi viikoksi.
Kotijäsenvaltion on toimitettava pyydetyt 
lisätiedot viikon kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta. Kyseiselle 
ammattihenkilölle on ilmoitettava kaikista 
tällaisista keskeytyksistä.

Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 d artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 59

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Vaikuttamatta syyttömyysolettamaan
kotijäsenvaltion ja vastaanottavan
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on päivitettävä vastaavaan IMI-tiedostoon 
viipymättä tiedot kurinpidollisista toimista, 
rikosoikeudellisista seuraamuksista tai 
muista vakavista erityisistä olosuhteista,
mukaan lukien 56 a artiklan mukaisesti 
tehdyt päätökset, jotka ovat omiaan 
aiheuttamaan seurauksia eurooppalaisen 
ammattikortin haltijan tämän direktiivin 
nojalla harjoittamaan toimintaan.
Päivityksiin sisältyvät sellaisten tietojen 
poistaminen, jotka eivät ole enää 
välttämättömiä. Asianosaisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava välittömästi kaikista 
päivityksistä eurooppalaisen ammattikortin 
haltijalle ja vastaavaan IMI-tiedostoon 
liittyville toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus 60

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevassa 1 kohdassa 
tarkoitetun tietojen päivityksen sisältö on 
rajoitettava seuraaviin: 
a) onko ammattihenkilön ammatin 
harjoittamista rajoitettu tai onko se 
kielletty jossakin jäsenvaltiossa; 
b) onko tämä rajoittaminen tai kielto 
väliaikainen vai lopullinen;
c) mitä ajanjaksoa rajoitus tai kielto 
koskee; ja
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d) mikä on rajoittamista tai kieltoa 
koskevan päätöksen tekevän 
toimivaltaisen viranomaisen nimi.

Tarkistus 61

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. IMI-tiedostoon sisältyvien tietojen 
tarkastelu on sallittua kotijäsenvaltion ja 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 95/46/EY1 mukaisesti.

________________
1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

Tarkistus 62

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 e artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 64

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

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
työnantajat, asiakkaat, potilaat ja muut 
asianomaiset voivat tarkistaa kortinhaltijan 
niille esittämän eurooppalaisen 
ammattikortin aitouden ja voimassaolon, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 
3 kohdan soveltamista.

7. Vastaanottavien jäsenvaltioiden on 
säädettävä, että työnantajat, asiakkaat, 
potilaat ja muut asianomaiset voivat 
tarkistaa kortinhaltijan niille esittämän 
eurooppalaisen ammattikortin aitouden ja 
voimassaolon, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 ja 3 kohdan soveltamista.

Komission on annettava 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään IMI-tiedoston 
tarkasteluedellytykset, tekniset välineet ja 
menettelyt ensimmäisessä alakohdassa 

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

tarkoitettua tarkistamista varten.
Täytäntöönpanosäädökset annetaan
58 artiklassa tarkoitettua
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 65

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 66

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

Komission teksti Tarkistus

a a) ammattihenkilö on täysin pätevä 
harjoittamaan kotijäsenvaltiossa sitä 
ammatillista toimintaa, jota varten 
osittaisen pätevyyden myöntämistä 
pyydetään;

Tarkistus 67

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

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

2. Osittainen pätevyys voidaan evätä, 
mikäli epäämistä perustellaan yleiseen 
etuun liittyvillä pakottavilla syillä, 
epäämisellä varmistettaisiin tavoitellun 
tavoitteen toteutuminen eikä se ylittäisi 
sitä, mikä on tarpeen. Osittaista pätevyyttä 
ei kuitenkaan myönnetä sellaisten 
ammattien osalta, joihin sovelletaan 
automaattista tunnustamista III osaston 
III ja III a luvun nojalla.

Tarkistus 68

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”4. Notaarien ollessa kyseessä viralliset 
asiakirjat ja muut todennustoimet, jotka 
edellyttävät vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa, on rajattava palvelujen 
tarjoamisen ulkopuolelle.”.
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Tarkistus 70

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 71

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) jäljempänä 21 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen muodollista pätevyyttä 
osoittavien asiakirjojen ja 23, 26, 27, 30, 
33, 33 a, 37, 39 ja 43 artiklassa 
tarkoitettujen saavutettua oikeutta 
osoittavien todistusten ollessa kyseessä 
todistus vastaanottavan jäsenvaltion
sellaisen kielen osaamisesta, jolla 
ammattihenkilö harjoittaa ammattiansa ja 
jonka on oltava jokin vastaanottavan 
jäsenvaltion virallisista kielistä.”.

Tarkistus 72
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 alakohta – c alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan 
jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa yleisen edun, eikä sitä voida 
korvata palvelun tarjoajan 
ammattikokemuksen tai elinikäisen 
oppimisen avulla, jonka toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut,
vastaanottavan jäsenvaltion on annettava
erityisesti kelpoisuuskokeen tai 
sopeutumisajan avulla tai ottamalla 
huomioon 49 artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdassa säädettyjen menettelyjen 
perusteella myönnetyt todistukset tai 
pätevyyttä osoittavat asiakirjat palvelun 
tarjoajalle mahdollisuus osoittaa, että hän 
on hankkinut puuttuvat tiedot tai 
pätevyyden. Palvelun tarjoaminen on joka 
tapauksessa voitava aloittaa kuukauden 
kuluessa siitä, kun kolmannen alakohdan 
mukainen päätös on tehty.

Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta epäilyttävissä tapauksissa 
kaikkia sellaisia tietoja, jotka koskevat 
palvelun tarjoajan sijoittautumisen 
laillisuutta ja moitteetonta toimintaa sekä 
sitä, että ammatillisia kurinpito- tai 
rikosoikeudellisia seuraamuksia ei ole 

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

langetettu. Pätevyyden tarkastuksen 
yhteydessä vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta tietoja palvelun tarjoajan 
koulutusjaksoista siinä määrin kuin tämä 
on tarpeen kansanterveydelle tai yleiselle 
turvallisuudelle todennäköisesti haitallisten 
olennaisten erojen arvioimiseksi.
Vastaanottava jäsenvaltio voi ottaa 
huomioon erityisesti 49 artiklan 2 kohdan 
a ja b alakohdassa säädettyjen 
menettelyjen perusteella saadut pätevyyttä 
osoittavat asiakirjat tai todistukset. 
Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava nämä tiedot 
56 artiklan mukaisesti.”.

Tarkistus 74

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

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan c kohdan ii) alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Tarkistus 75
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 76

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

Komission teksti Tarkistus

d) Poistetaan toinen kohta. d) Korvataan toinen kohta seuraavasti:
”Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä II olevan luettelon 
muutoksista sen mukauttamiseksi niin, 
että otetaan huomioon koulutus, joka 
täyttää ensimmäisen kohdan c alakohdan 
ii alakohdan vaatimukset.”.

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 alakohta
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Direktiivi 2005/36/EY
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 11 artiklassa tarkoitettuna 
muodollista pätevyyttä osoittavana 
asiakirjana on pidettävä muodollista 
pätevyyttä osoittavaa yksittäistä asiakirjaa 
tai tällaisten asiakirjojen yhdistelmää, 
jonka toimivaltainen viranomainen on 
antanut jäsenvaltiossa, edellyttäen että 
asiakirja on annettu unionissa suoritetusta 
koko- tai osa-aikaisesta muodollisesta tai 
muusta koulutuksesta, jonka kyseinen 
jäsenvaltio tunnustaa vastaavantasoiseksi ja 
että asiakirja antaa jäsenvaltion alueella 
samat oikeudet ryhtyä harjoittamaan tai 
harjoittaa ammattia tai valmistaa tämän 
ammatin harjoittamiseen.

Edellä 11 artiklassa tarkoitettuna 
muodollista pätevyyttä osoittavana 
asiakirjana on pidettävä muodollista 
pätevyyttä osoittavaa yksittäistä asiakirjaa 
tai tällaisten asiakirjojen yhdistelmää, 
jonka toimivaltainen viranomainen on 
antanut jäsenvaltiossa, edellyttäen että 
asiakirja on annettu unionissa suoritetusta 
koko- tai osa-aikaisesta muodollisesta 
koulutuksesta, jonka kyseinen jäsenvaltio 
tunnustaa vastaavantasoiseksi ja että 
asiakirja antaa jäsenvaltion alueella samat 
oikeudet ryhtyä harjoittamaan tai harjoittaa 
ammattia tai valmistaa tämän ammatin 
harjoittamiseen.

Tarkistus 78

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 alakohta
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Direktiivi 2005/36/EY
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan 
säännöksistä poiketen vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi kieltää ammatinharjoittamisen
aloittamisen ja ammatin harjoittamisen
11 artiklan a alakohdassa tarkoitetun
pätevyystodistuksen tai sellaisen 
pätevyyttä osoittavan asiakirjan, joka ei 
osoita vähintään vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa vaadittavaa tasoa 
välittömästi edeltävää ammattipätevyyden 
tasoa, haltijoilta, jos ammatin 
harjoittamiseen sen alueella edellytettävä 
kansallinen pätevyys on luokiteltu 
11 artiklan c, d tai e alakohdan
mukaisesti.”.

Tarkistus 80

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

Komission teksti Tarkistus

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

”Hallituksen virallisella säädöksellä 
nimitettyjen notaarien ollessa kyseessä 
vastaanottava jäsenvaltio voi ottaa 
korvaavaa toimenpidettä määritellessään 
huomioon tämän ammatin erityiset tehtävät 
omalla alueellaan, varsinkin sovellettavan 
lain suhteen.

Vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia 
hakijaa suorittamaan sopeutumisajan 
ennen kelpoisuuskokeeseen hyväksymistä.
Hakijaa ei saa vapauttaa korvaavalla 
toimenpiteellä vastaanottavan 
jäsenvaltion valinta- ja 
nimitysmenettelyissä määrättyjen muiden 
edellytysten täyttämisestä, kun otetaan 
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huomioon heidän tehtävänsä julkisina 
virkamiehinä.”.

Tarkistus 81

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

Komission teksti Tarkistus

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

”4. Sovellettaessa 1 ja 5 kohtaa
’olennaisesti erilaisella sisällöllä’ 
tarkoitetaan koulutuksen sisältöä, jota 
koskevat tiedot, taidot ja pätevyys ovat
ammatin harjoittamisen kannalta keskeisiä
ja jonka kesto tai sisältö on muuttajan 
suorittamassa koulutuksessa olennaisesti 
erilainen kuin vastaanottavan jäsenvaltion 
edellyttämässä koulutuksessa.

Tarkistus 82

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 83

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

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

Poistetaan.

Tarkistus 84

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 85

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

Komission teksti Tarkistus

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

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakijoilla on mahdollisuus suorittaa 1 
kohdassa tarkoitettu kelpoisuuskoe
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 
tunnustamista hakevalle henkilölle on 
määrätty korvaava toimenpide. Hakijoilla 
on oltava oikeus uusia koe ainakin kerran, 
jos he epäonnistuvat ensimmäisessä 
kokeessa.”.

Tarkistus 86

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

Komission teksti Tarkistus

e a) Lisätään kohta seuraavasti:
”7 a. Edellä olevia 1–7 kohtaa 
sovellettaessa toimivaltaisten 
viranomaisten on [lisätään päivämäärä –
3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa määriteltyä päivää seuraava 
päivä] alkaen ja viiden vuoden välein sen 
jälkeen toimitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille julkisesti saatavilla olevat 
viranomaisten korvaustoimenpiteitä 
koskevia päätöksiä käsittelevät 
kertomukset, joihin sisältyvät näiden 
toimenpiteiden perustelut ja tiedot 
mahdollisesti saavutetusta edistyksestä 
koordinoinnin lisäämisessä muiden 
jäsenvaltioiden kanssa muun muassa 
yhteisten koulutusperiaatteiden avulla.”.

Tarkistus 87

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

Komission teksti Tarkistus

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

Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa mukautetaan liitteessä IV 
tarkoitettujen ja 16 artiklan nojalla 
ammattikokemuksen vastavuoroisen 
tunnustamisen kohteena olevien 
toimintojen luettelo nimikkeistön
ajantasaistamiseksi tai selventämiseksi, 
edellyttäen ettei tämä aiheuta rajoituksia 
yksittäisiin luokkiin liittyviin toimintoihin
eikä siirrä jo johonkin liitteessä IV 
olevaan luetteloon luokiteltuja toimintoja 
toiseen luetteloon.”.
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Tarkistus 88

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 89
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 15 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

15) Poistetaan 21 artiklan 4, 6 ja 7 kohta. 15) Poistetaan 21 artiklan 4 kohta,
6 kohdan toinen ja kolmas alakohta ja 
7 kohta.

Tarkistus 90

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 91

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

Komission teksti Tarkistus

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

4. Mikäli komissio katsoo, etteivät 
1 kohdassa tarkoitetut ilmoitetut säädökset 
ole tämän direktiivin mukaisia, se antaa 
vaatimustenvastaisuutta koskevan 
täytäntöönpanopäätöksen kuuden 
kuukauden kuluessa kaikkien tarvittavien 
tietojen vastaanottamisesta 58 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.”.

Tarkistus 92

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

Komission teksti Tarkistus

-17) Lisätään 22 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"c) Viimeistään ... päivänä ...kuuta ....* 
jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
lääketieteen tohtoreille, erikoislääkäreille, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja proviisoreille 
tarkoitettuja pakollisia 
jatkokoulutusohjelmia.”.
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____________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on viisi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Tarkistus 93

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

Komission teksti Tarkistus

17) Lisätään 22 artiklaan 2 kohta
seuraavasti:

17) Lisätään 22 artiklaan toinen ja kolmas 
kohta seuraavasti:

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

”Ensimmäisen kohdan b ja c alakohtaa
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on [lisätään 
päivämäärä – 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä 
päivää seuraava päivä] ja viiden vuoden 
välein sen jälkeen toimitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille julkisesti saatavilla 
olevat arviointikertomukset lääketieteen 
tohtoreille, erikoislääkäreille, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja proviisoreille
tarkoitetun jatkokoulutuksen 
optimoimiseksi.
Euroopan korkeakoulutuksen 
laadunvarmistusrekisteriin (EQAR) 
rekisteröity elin arvioi jatkokoulutusta 
tarjoavia oppilaitoksia ja toimittaa 
päätelmänsä komissiolle sekä kyseiselle 
jäsenvaltiolle.”.

Tarkistus 94

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



RR\927072FI.doc 53/202 PE494.470v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään kohta seuraavasti:
”4 a. Tämä direktiivi ei missään 
olosuhteissa voi olla peruste 
jäsenvaltioissa yleislääketieteen 
koulutukseen jo sovellettavien 
koulutusvaatimusten vähentämiseen.”.

Tarkistus 95

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 96
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 19 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
25 artikla – 3 a kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 97
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 19 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti liitteessä V olevassa
5.1.3 kohdassa mainittujen 
koulutusvaatimusten mukauttamiseksi 
tieteen ja tekniikan edistymistä 
vastaaviksi.”.
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Tarkistus 98
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 20 alakohta – johdantokappale
Direktiivi 2005/36/EY
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

20) Korvataan 26 artiklan toinen kohta
seuraavasti:

20) Korvataan 26 artikla seuraavasti:

Tarkistus 99
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 20 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

”Edellä 21 artiklassa tarkoitetut 
erikoislääkärin muodollista pätevyyttä 
osoittavat asiakirjat ovat asiakirjoja, 
jotka liitteessä V olevassa 5.1.2 kohdassa 
lueteltujen toimivaltaisten 
viranomaisten tai elinten antamina tai 
tunnustamina vastaavat kyseisen 
erikoisalan osalta nimikkeitä, jotka ovat 
käytössä eri jäsenvaltioissa ja jotka 
luetellaan liitteessä V olevassa 
5.1.3 kohdassa.
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti uusien, vähintään kolmasosalle 
jäsenvaltioista yhteisten erikoistumisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.1.3 kohtaan direktiivin 
ajantasaistamiseksi kansallisen 
lainsäädännön muutosten perusteella.”.

Tarkistus 100

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

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

”1. Yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava:

a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
pätevyyden osoittava asiakirja, joka 
oikeuttaa pääsyn yleissivistävien 
kouluopintojen 12 vuoden oppimäärän 
perusteella yliopistoihin tai 
vastaavantasoisiksi tunnustettuihin 
korkeakouluihin; tai
b) yleissivistävien kouluopintojen 
vähintään kymmenen vuoden oppimäärän 
suorittamisesta annettu tutkintotodistus, 
todistus tai muu asiakirja, jonka 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
tai elin on antanut, tai todistus 
sairaanhoitoalan ammattioppilaitokseen
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.”.

Tarkistus 101

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4. Teoreettinen opetus määritellään 
siksi sairaanhoitajien koulutuksen 
osaksi, jossa sairaanhoitajaksi 
opiskelevat saavat 6 ja 6 a kohdassa 
edellytetyt ammatilliset tiedot, taidot ja 
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pätevyydet. Tätä opetusta antavat 
hoitotyön opettajat ja muut pätevät 
henkilöt yliopistoissa, vastaavantasoisiksi 
tunnustetuissa korkeakouluissa tai 
sairaanhoitoalan 
ammattioppilaitoksissa.”.

Tarkistus 102

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

Komission teksti Tarkistus

c b) Korvataan 5 kohta seuraavasti:
"5. Kliininen opetus määritellään siksi 
sairaanhoitajien koulutuksen osaksi, 
jossa sairaanhoitajaksi opiskelevat 
oppivat hoitoryhmän jäsenenä ja 
suorassa yhteydessä terveeseen tai 
sairaaseen henkilöön ja/tai yhteisöön 
suunnittelemaan, toteuttamaan ja 
arvioimaan asianmukaisia 
yleissairaanhoidon tehtäviä 
saavutettujen tietojen, taitojen ja 
pätevyyksien perusteella. 
Sairaanhoitajaksi opiskelevan on 
opittava toimimaan sekä hoitoryhmän 
jäsenenä että myös hoitoryhmän 
johtajana, joka organisoi 
yleissairaanhoidon tehtäviä, myös
henkilökohtaista ja pienryhmille 
annettavaa terveyskasvatusta 
hoitolaitoksessa tai muussa 
toimintayksikössä.”.

Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 22 alakohta – c c alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään kohta seuraavasti:
”6 a. Yleissairaanhoidon muodollinen 
pätevyys osoittaa, että kyseessä oleva 
henkilö hallitsee vähintään seuraavien 
tietojen, taitojen ja ydinpätevyyksien 
soveltamisen riippumatta siitä, onko 
koulutus suoritettu yliopistossa, 
vastaavantasoiseksi tunnustetussa 
korkeakoulussa vai sairaanhoitoalan 
ammattioppilaitoksessa:
a) pätevyys määrittää itsenäisesti 
tarpeelliset hoitotoimenpiteet ajantasaista 
teoreettista ja kliinistä tietoa käyttäen sekä 
suunnitella, organisoida ja toteuttaa 
hoitotoimenpiteitä potilashoidon 
yhteydessä 6 kohdan a, b ja c alakohdan 
mukaisten hankittujen tietojen ja taitojen 
perusteella;
b) pätevyys työskennellä tehokkaasti 
yhdessä muiden terveydenhuoltoalan 
toimijoiden kanssa, mukaan lukien 
osallistuminen hoitohenkilökunnan 
käytännön koulutukseen, 6 kohdan d ja 
e alakohdan mukaisten hankittujen 
tietojen ja taitojen perusteella; 
c) pätevyys rohkaista henkilöitä, perheitä 
ja ryhmiä terveellisiin elintapoihin ja 
itsensä hoitamiseen 6 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisten hankittujen 
tietojen ja taitojen perusteella;
d) pätevyys aloittaa itsenäisesti välittömät 
pelastustoimet sekä toteuttaa toimenpiteitä 
kriisi- ja katastrofitilanteissa; 
e) pätevyys antaa itsenäisesti neuvoja, 
tietoja ja tukea hoitoa tarvitseville 
henkilöille ja heidän läheisilleen; 
f) pätevyys itsenäisesti varmistaa 
sairaanhoidon laatu ja arviointi;
g) pätevyys toteuttaa kattavaa 
ammatillista viestintää ja tehdä 
yhteistyötä muissa terveysalan 
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ammateissa toimivien kanssa.”.

Tarkistus 104

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

b) edellä 6 kohdan a alakohdassa ja 
6 a kohdassa tarkoitettuja seikkoja 
koskevan käsityksen riittävyys ja 
käsityksestä johtuvat tarpeelliset 
pätevyydet tieteen ja tekniikan edistymisen 
ja koulutuksessa viime aikoina tapahtuneen 
kehityksen mukaisesti;

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

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

d) edellä 6 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetun kliinisen kokemuksen riittävyys 
ja tiedoista aiheutuvat tarpeelliset 
pätevyydet suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja koulutuksessa viime 
aikoina tapahtuneeseen kehitykseen.”.

d) edellä 6 kohdan c alakohdassa ja 
6 a kohdassa tarkoitetun kliinisen 
kokemuksen riittävyys ja tiedoista 
aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet suhteessa 
tieteen ja tekniikan edistymiseen ja 
koulutuksessa viime aikoina 
tapahtuneeseen kehitykseen.”.

Tarkistus 105
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 23 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
33 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

a a) Poistetaan 2 kohta.

Tarkistus 106

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on tunnustettava 
sairaanhoitajien muodollista pätevyyttä 
osoittavat asiakirjat, jotka on annettu 
Puolassa sairaanhoitajille, kun he ovat 
saaneet päätöksen ennen 1 päivää 
toukokuuta 2004 koulutuksen, joka ei 
vastaa 31 artiklassa säädettyjä koulutuksen 
vähimmäisvaatimuksia ja jonka 
osoituksena on sairaanhoitajien ja 
kätilöiden ammateista annetun lain 
muuttamisesta ja eräistä muista 
oikeustoimista 20 päivänä huhtikuuta 2004 
annetun lain 11 artiklassa (Puolan 
tasavallan virallinen lehti, 30.4.2004, 
N:o 92, s. 885) ja keskiasteen todistuksen 
saaneiden (päättökoe – tutkinto) sekä 
sairaanhoitajan tai kätilön ammattiin 
valmistavasta lääketieteen alan lukiosta tai 
ammatillisesta oppilaitoksesta 
valmistuneiden sairaanhoitajien ja 
kätilöiden opintoja koskevista 
edellytyksistä 11 päivänä toukokuuta 2004 
annetussa terveysministerin asetuksessa
(Puolan tasavallan virallinen lehti,
13.5.2004, N:o 110, s. 1170, sellaisena 
kuin se on myöhemmin muutettuna), joka 
on korvattu sairaanhoitajan ja kätilön 
ammateista 15 päivänä heinäkuuta 2011 
annetun lain 55.2 artiklalla (Puolan 
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verrattavissa olevat tiedot ja pätevyys, 
jotka Puolan tapauksessa on määritelty
liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa.”.

tasavallan virallinen lehti, 23.8.2011, 
N:o 174, s. 1039), ja keskiasteen 
todistuksen saaneiden (päättökoe –
tutkinto) sekä sairaanhoitajan tai kätilön 
ammattiin valmistavasta lääketieteen alan 
keskiasteen tai keskiasteen jälkeisestä 
oppilaitoksesta valmistuneiden 
sairaanhoitajien ja kätilöiden korkea-
asteen kursseja koskevista edellytyksistä 
14 päivänä kesäkuuta 2012 annetussa 
terveysministerin asetuksessa (Puolan 
tasavallan virallinen lehti, 6.7.2012, 
s. 770) tarkoitetun 
erityistäydennysohjelman perusteella saatu 
sairaanhoitajan tutkintotodistus, jolloin 
tavoitteena on tarkistaa, että kyseisellä 
henkilöllä on sairaanhoitajan pätevyyteen 
verrattavissa olevat tiedot ja pätevyys, 
jotka Puolan tapauksessa on määritelty
liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa.”.

Tarkistus 107

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 108
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 25 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
35 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Täysipäiväisen hammaslääkärin 
erikoistumiskoulutuksen on käsitettävä 
vähintään kolme vuotta opiskelua, jonka 
määrä voidaan ilmoittaa lisäksi myös 
vastaavina ECTS-pisteinä, toimivaltaisten 
viranomaisten tai elinten valvonnassa. 
Siihen on sisällyttävä erikoistumisopintoja 
suorittavan hammaslääkärin 
henkilökohtainen osallistuminen kyseisten 
laitosten toimintaan ja tehtäviin.

Tarkistus 109

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 110

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

a a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3. Eläinlääkärin koulutuksella on 
taattava, että asianomainen on 
hankkinut seuraavat tiedot ja taidot:
a) riittävät tiedot eläinlääkärin 
toiminnan perustana olevista 
tieteenaloista;
b) riittävät tiedot terveen eläimen 
rakenteesta ja elintoiminnoista, 
kotieläinten hoidosta, lisääntymisestä ja 
hygieniasta yleensä sekä eläinten 
ruokinnasta, eläinten tarpeita vastaavan 
ravinnon valmistukseen ja säilytykseen 
liittyvä teknologia mukaan luettuna;
c) riittävät tiedot eläinten 
käyttäytymisestä ja niiden suojelusta;
d) riittävät tiedot eläintautien syistä, 
luonteesta, taudinkulusta, vaikutuksista, 
taudinmäärityksestä ja hoidosta yhden 
eläimen tai eläinryhmän kohdalla; 
mukaan luettuina tiedot niistä taudeista, 
jotka voivat tarttua ihmisiin;
e) riittävät tiedot ennaltaehkäisevästä 
lääketieteestä;
e a) näytteiden ottamiseen, pakkaamiseen, 
säilyttämiseen ja kuljettamiseen, 
peruslaboratoriokokeiden suorittamiseen 
ja koetulosten tulkintaan tarvittavat 
taidot;
f) riittävät tiedot hygieniasta ja 
teknologiasta, joka liittyy 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen, 
eläinkunnasta peräisin olevien 
elintarvikkeiden tuotantoon, 
valmistukseen ja jakeluun, sekä näihin 
tietoihin perustuvat taidot, jotka tarvitaan 
maatilojen hyvien hygieniakäytäntöjen 
ymmärtämiseksi ja selittämiseksi sekä 
ante mortem- ja post mortem 
-tarkastuksiin osallistumiseksi;
f a) tiedot kuvailevan epidemiologian 
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pääperiaatteista sekä näihin tietoihin 
perustuvat taidot, jotka tarvitaan 
epidemiologiseen tutkimukseen 
osallistumiseksi;
f b) taidot, jotka tarvitaan zoonoosien, 
tartuntatautien, uusien ja uudelleen 
esiintyvien tautien ehkäisy- tai 
valvontaohjelmiin osallistumiseksi;
f c) taidot, jotka tarvitaan eläimille 
haitallisten aineiden tai eläintautien 
ehkäisemiseen, hoitoon, valvontaan tai 
hävittämiseen tarkoitettujen 
eläinlääkintätuotteiden käyttämiseksi 
vastuullisesti ja harkitusti, jotta voidaan 
ehkäistä ennalta lääkeresistenssiä, muun 
muassa antibioottiresistenssiä, varmistaa 
elintarvikeketjun turvallisuus ja suojella 
ympäristöä ja eläinten terveyttä;
f d) tiedot hygieniavaatimuksista, jotka 
koskevat sellaisten ruhojen ja 
hoitotoimista aiheutuvien jätteiden 
poistamista ja käsittelyä, joihin liittyy 
tartuntariski, sekä taidot, jotka 
edellytetään tarvittavien välineiden 
steriloimiseksi ja kirurgisten 
toimenpiteiden suorittamiseksi 
asianmukaisissa aseptisissa oloissa;
(f e) taidot, jotka tarvitaan yksittäisten 
eläinten tai eläinryhmien terveydentilaa 
koskevien todistusten antamiseksi eettisiä 
ja ammatillisia normeja noudattaen;
g) riittävät tiedot edellä mainittuihin 
aiheisiin liittyvistä laeista, asetuksista ja 
hallinnollisista määräyksistä;
h) riittävä, asianmukaisessa valvonnassa 
hankittu kliininen ja muu käytännön 
kokemus.”.

Tarkistus 111

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 26 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
38 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

26 a) Lisätään artikla seuraavasti:
”38 a artikla
Eläinlääketieteen erikoisalat
Komissio tarkastelee ennen ... päivää 
...kuuta ...*, olisiko direktiivin 2005/36/EY 
soveltamisalaan sisällytettävä lääketieteen 
ja hammaslääketieteen erikoisalojen 
lisäksi myös eläinlääketieteen erikoisalat, 
mikäli niitä säännellään vähintään 
kolmasosassa jäsenvaltioista, ja esittää 
tarvittaessa säädösehdotuksen.”.
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kaksi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Tarkistus 112

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

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään kolme vuotta kestävä 
täysipäiväinen kätilön koulutus;

a) vähintään kolme vuotta kestävä 
täysipäiväinen kätilön koulutus, joka 
voidaan ilmoittaa täydentävänä tietona 
vastaavina ECTS-pisteinä, ja johon on 
kuuluttava vähintään 4 500 tuntia 
teoreettista ja käytännöllistä opetusta, 
josta vähintään kolmasosa on kliinistä 
käytännön harjoittelua;

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

b) vähintään kaksi vuotta kestävä tai 
vähintään 3 600 tuntia käsittävä 
täysipäiväinen kätilön koulutus, joka 
voidaan ilmoittaa täydentävänä tietona 
vastaavina ECTS-pisteinä ja jonka 
edellytyksenä on liitteessä V olevassa
5.2.2 kohdassa tarkoitettu 
yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan muodollista pätevyyttä 
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osoittava asiakirja;
c) vähintään 18 kuukautta kestävä tai 
vähintään 3 000 tuntia kestävä 
täysipäiväinen kätilön koulutus, jonka 
edellytyksenä on liitteessä V olevassa
5.2.2 kohdassa tarkoitettu 
yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan muodollista pätevyyttä 
osoittava asiakirja ja jonka jälkeen 
ammattiin liittyviä tehtäviä on harjoitettu 
yhden vuoden ajan, mistä on annettu 
todistus 2 kohdan mukaisesti.”.

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

Tarkistus 113
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 28 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
42 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 a) Korvataan 42 artikla seuraavasti:
”42 artikla
Kätilön ammattitoiminnan 
harjoittaminen
1. Tämän jakson säännöksiä on 
sovellettava itsenäiseen kätilöntoimeen, 
sellaisena kuin kukin jäsenvaltio sen 
määrittelee – tämän kuitenkaan 
rajoittamatta 2 kohdan soveltamista – ja
jota harjoittavat henkilöt, joilla on jokin 
liitteessä V olevassa 5.5.2 kohdassa 
luetelluista ammattinimikkeistä.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kätilöillä on oikeudet ryhtyä 
harjoittamaan ja harjoittaa vähintään 
seuraavia toimintoja:
a) antaa luotettavaa naisten 
lisääntymisterveyttä, myös 
perhesuunnittelua, koskevaa tietoa ja 
neuvontaa;
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b) todeta raskaus, arvioida ja seurata 
normaalia raskautta, tehdä tarvittavat 
tutkimukset;
c) määrätä tutkimuksia, jotka ovat 
tarpeen riskiraskauksien tunnistamiseksi 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 
ja antaa näitä tutkimuksia koskevaa 
neuvontaa;
d) laatia perinpohjainen vanhempien 
valmennusohjelma ja 
synnytysvalmennuskurssi;
e) hoitaa ja avustaa äitiä synnytyksen 
aikana ja välittömästi synnytyksen 
jälkeen sekä seurata sikiön tilaa 
kohdussa asianmukaisia kliinisiä ja 
teknisiä apuvälineitä käyttäen;
f) hoitaa normaaleja alatiesynnytyksiä, 
mukaan luettuina tarvittaessa välilihan 
leikkauksen tekeminen, haavan ompelu
ja perätilasynnytyksen hoitaminen;
g) havaita äidissä tai lapsessa tavallisesta 
poikkeavat vaaran merkit, jotka 
vaativat lähettämistä erikoistuneen 
terveydenhuollon ammattihenkilön 
hoitoon, ja avustaa viimeksi mainittua
tarvittaessa; hoitaa välttämättömät 
hätätapaukset, jos lääkäriä ei ole 
saatavilla, erityisesti irrottaa istukka 
käsin ja mahdollisesti sen jälkeen tutkia 
kohtu käsin;
h) tutkia vastasyntynyt ja hoitaa häntä; 
ryhtyä kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin ja aloittaa tarvittaessa 
elvytys välittömästi;
i) hoitaa äitiä ja seurata hänen 
toipumistaan synnytyksen jälkeisenä 
aikana ja antaa hänelle kaikki lapsen 
hoitoon liittyvät tarpeelliset neuvot, jotta 
äiti pystyisi huolehtimaan siitä, että 
vastasyntynyt saa mahdollisimman 
hyvät kehitysmahdollisuudet;
j) antaa lääkärin määräämä hoito ja 
määrätä tarvittavat lääkkeet osana kätilön 
ammatin harjoittamista;
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k) laatia tarvittavat kliiniset ja 
oikeudelliset asiakirjat.”.

Tarkistus 114

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

Komission teksti Tarkistus

29 a) Poistetaan 43 artiklan 3 kohta.

Tarkistus 115

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 116

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

Komission teksti Tarkistus

Proviisorin muodollista pätevyyttä 
osoittavan asiakirjan on oltava osoitus 
vähintään viisi vuotta kestäneiden tai 
ECTS-pisteinä ilmoitetun vastaavan 

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

oppimäärän opintojen suorittamisesta, 
joihin kuuluu vähintään

Tarkistus 117
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 30 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
44 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 118
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 31 kohta 
Direktiivi 2005/36/EY
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

31) Lisätään 45 artiklan 2 kohtaan 
h alakohta seuraavasti:

31) Korvataan 45 artiklan 2 kohta
seuraavasti:

”2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, 
että henkilöillä, joilla on 44 artiklassa 
säädetyt vaatimukset täyttävä farmasian 
koulutuksesta annettu yliopistollinen tai 
vastaavantasoiseksi tunnustettu 
asiakirja, on oikeudet ryhtyä 
harjoittamaan ja harjoittaa vähintään 
jäljempänä tarkoitettuja toimintoja, 
jollei tarvittaessa heiltä vaadita lisäksi 
ammattikokemusta:
a) lääkkeiden lääkemuodon valmistus;
b) lääkkeiden valmistus ja testaus;
c) lääkkeiden testaus laboratorio-
olosuhteissa;
d) lääkkeiden varastointi, säilytys ja 
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jakelu tukkukauppavaiheessa;
e) turvallisten ja laadukkaiden 
lääkkeiden hankinta, valmistus, testaus, 
varastointi ja jakelu yleisölle avoimissa 
apteekeissa;
f) lääkkeiden valmistus, testaus,
varastointi ja jakaminen sairaaloissa;
g) lääkehoidon seuranta ja lääkkeitä sekä 
terveyteen liittyviä kysymyksiä koskevien 
tietojen ja neuvojen antaminen 
yhteistyössä lääkärien kanssa;

h) lääkkeiden haittavaikutusten 
ilmoittaminen toimivaltaisille 
viranomaisille.”.

h) lääkkeiden haittavaikutusten 
ilmoittaminen toimivaltaisille 
viranomaisille;

h a) potilaiden henkilökohtainen opastus 
itselääkitystilanteessa;
h b) osallistuminen institutionaalisiin 
kansanterveyskampanjoihin.”.

Tarkistus 119
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 32 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Arkkitehdin koulutuksen on käsitettävä:

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

a) yhteensä vähintään viisi vuotta 
täysipäiväistä opiskelua yliopistossa tai 
muussa vastaavantasoisessa 
oppilaitoksessa. Koulutuksen päätteeksi on 
hyväksytysti suoritettava 
korkeakoulututkinnon tasoinen koe, tai

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

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

suoritettava korkeakoulututkinnon tasoinen 
koe sekä siihen liitetty todistus kahden 
vuoden harjoittelujakson suorittamisesta 
5 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 120

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 121

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 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 

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. ECTS-pisteiden 
määrä voi sisältyä vaatimuksiin, mutta 
ECTS-pisteet eivät saa olla ainoa kriteeri. 
Tällaisen ammattipätevyyden ja ammatin 
harjoittamisen edellytysten osalta 
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muodollista pätevyyttä osoittaville 
asiakirjoille, edellyttäen että 
koulutuspuitteet täyttävät 2 kohdan 
mukaisesti määritellyt perusteet.
Perusteiden on oltava 3 kohdassa 
tarkoitettujen eritelmien mukaiset.

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.

Tarkistus 122

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 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) kyseisen ammatin harjoittamista ja/tai 
koulutusta, joka antaa oikeuden ryhtyä 
harjoittamaan kyseistä ammattia, 
säännellään ainakin kolmasosassa 
jäsenvaltioita;

Tarkistus 123

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 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 yhteydessä ei ole tärkeää, 
hankitaanko tiedot, taidot ja pätevyys 
jäsenvaltioiden yleissivistävässä 
yliopistokoulutuksessa tai korkeakoulussa 
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vai ammatillisessa koulutuksessa;

Tarkistus 124

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 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
11 artiklassa määritettyihin 
pätevyystasoihin;

Tarkistus 125

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 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 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 nojalla;

Tarkistus 126

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

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

f) yhteiset koulutuspuitteet on valmisteltu 
käyttäen avointa ja oikeudenmukaista 
menettelyä, jossa siihen liittyvät aloitteet 
on julkaistava ja toteutettava tiiviissä 
yhteistyössä niiden jäsenvaltioiden
ammatillisten järjestöjen ja muiden 
edustajien kanssa, myös soveltuvin osin 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa, joissa 
ammatti ei ole säännelty;

Tarkistus 127

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

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.

Tarkistus 128

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

Komission teksti Tarkistus

35 a) Lisätään 49 a artiklaan seuraava 
kohta:
”2 a. Komissio tarkistaa, ovatko 
ammatillisten yhdistysten ja 
jäsenvaltioiden toimittamat ehdotukset ja 
luonnokset 2 kohdan edellytysten 
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mukaisia, ja pyytää kaikkia jäsenvaltioita 
tutkimaan yhteisten koulutuspuitteiden 
käyttöönoton mahdollisia seurauksia ja 
määrittämään, mihin elimiin kyseisiä 
koulutuspuitteita voidaan tarjota. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltioiden on 
tarkasteltava erityisesti sitä, voidaanko 
tällaisia yhteisiä koulutuspuitteita tarjota 
yleissivistävien opintojen yhteydessä 
yliopistoissa tai korkeakouluissa tai osana 
ammatillista koulutusta ja jos voidaan, 
missä määrin.”.

Tarkistus 129

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

Komission teksti Tarkistus

35 b) Lisätään 49 a artiklaan kohta 
seuraavasti:
”3 a. Eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen tämän artiklan 
mukaisen tietojenvaihdon on 
tapahduttava IMI-järjestelmää käyttäen.”.

Tarkistus 130

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 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 

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaidon tarkastus suoritetaan 
toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa
4 d artiklassa, 7 artiklan 4 kohdassa ja 
51 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
päätösten jälkeen, jos on vakavia ja 
konkreettisia epäilyksiä ammattihenkilön 
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liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

riittävästä kielitaidosta liittyen henkilön 
harjoittamaan ammatilliseen toimintaan.
Jos tietystä ammatista vastaavaa 
toimivaltaista viranomaista ei ole, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jokin hyväksytty elin voi suorittaa 
kielitaidon tarkastamisen. 

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.

Niiden ammattien tapauksessa, joilla on 
kansanterveyteen tai potilasturvallisuuteen
liittyviä vaikutuksia, kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon
tarkastukset voidaan järjestää 
toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa.

Kyseinen kielitaidon tarkastaminen on 
tehtävä ammattipätevyyden 
tunnustamisen jälkeen mutta ennen 
ammatin harjoittamista koskevan 
oikeuden myöntämistä.

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.”.

Tämä kielitaidon tarkastus on rajoitettava
kyseisen henkilön valinnan mukaisesti 
sen paikan yhden virallisen kielen taitoon,
johon hakija pyrkii sijoittautumaan tai 
jossa hakija pyrkii tarjoamaan palveluja,
sen on oltava oikeasuhtainen suhteessa 
harjoitettavaan toimintaan ja 
ammattihenkilölle maksuton.
Ammattihenkilöiden esittämät todistukset 
kielitaidostaan on otettava huomioon. 
Kyseisellä henkilöllä on oltava oikeus 
valittaa tällaisesta tarkastuksesta
kansallisiin tuomioistuimiin.”.

Tarkistus 131

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

Palkallisen harjoittelun tunnustaminen Harjoittelun tunnustaminen

Tarkistus 132

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 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. Jäsenvaltiot voivat 
rajoittaa toisessa jäsenvaltiossa suoritetun 
harjoittelun enimmäiskestoa. Harjoittelun 
tunnustaminen ei korvaa koetta, joka on 
suoritettava hyväksytysti ammatin 
harjoittamista koskevan oikeuden 
saamiseksi.”.

Tarkistus 133

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

Komission teksti Tarkistus

1. 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:

1. Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle niiden 
ammattihenkilöiden tiedot, joiden osalta
kansalliset viranomaiset tai tuomioistuimet 
ovat rajoittaneet tai joita ne ovat kieltäneet 
väliaikaisestikin harjoittamasta kyseisen 
jäsenvaltion alueella seuraavia 
ammattitoimintoja:
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Tarkistus 134

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 135

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 136

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

Komission teksti Tarkistus

b a) 10 artiklan mukaisesti tunnustettavat 
eräiden alojen ammatit;

Tarkistus 137

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

Komission teksti Tarkistus

j a) ammattihenkilöt, joiden toiminta ei 
kuulu direktiivin 2006/123/EY 
soveltamisalaan ja vaikuttaa 
kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen; 

Tarkistus 138

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

Komission teksti Tarkistus

j b) ammattihenkilöt, joihin sovelletaan 
yleisen tunnustamisen järjestelmää 
III osaston I ja II luvun mukaisesti ja 
joiden toiminta saattaa vaikuttaa 
potilasturvallisuuteen.

Tarkistus 139

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 kohta
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 48 tunnin 
kuluessa siitä päivästä, jona 
ammattihenkilön ammatillisen toiminnan
rajoittamista tai sen harjoittamisen
kieltämistä koskeva päätös on tehty, IMI-
järjestelmää käyttäen.

Tarkistus 140
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
myös sellaisia hakijoita koskevien tietojen 
vaihtoon, jotka on tuomittu väärien 
tietojen esittämisestä, mukaan lukien 
koulutusta tai ammattikokemusta 
koskevien väärien todisteiden esittäminen.

Tarkistus 141

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 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 sisältämien tietojen on 
kuitenkin joka tapauksessa rajoituttava 
ammattihenkilön henkilöllisyyteen, 
hälytyksen antamisen päivämäärään ja 
tarvittaessa rajoituksen tai kiellon 
pituuteen.

Tarkistus 142

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

3 a. Muilta jäsenvaltioilta, toimivaltaisilta 
viranomaisilta ja ammatillisilta elimiltä 
vastaanotetut hälytykset ja niiden sisältö 
on pidettävä luottamuksellisina, ellei 
hälytyksen lähettänyt jäsenvaltio julkista 
tietoja kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti.

Tarkistus 143

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 alakohta 
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.

Tarkistus 144

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 alakohta 
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.

Tarkistus 145

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 5 kohta
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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.
Täytäntöönpanosäädökset annetaan
58 artiklassa tarkoitettua
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 146

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 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 − joissa on 
oltava erikoistunutta tukihenkilöstöä, joka 
tarjoaa neuvoja kansalaisille, myös 
henkilökohtaisesti − kautta:

Tarkistus 147

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 43 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 artikla – 1 kohta – a alakohta
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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 keskitettyjen 
palvelupisteiden yhteystiedot;

Tarkistus 148
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 43 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitetut tiedot annetaan 
käyttäjille selvässä, ymmärrettävässä ja 
helposti etäyhteyden avulla sähköisesti 
katsottavassa muodossa ja että tiedot
pidetään ajan tasalla.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitetut tiedot annetaan 
käyttäjille selvässä, ymmärrettävässä ja 
helposti etäyhteyden avulla sähköisesti 
katsottavassa muodossa ja että tiedot
päivitetään mahdollisimman nopeasti.

Tarkistus 149

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 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 
kaikki keskitettyyn palvelupisteeseen tai 
toimivaltaisille viranomaisille osoitetut 
tietopyynnöt käsitellään mahdollisimman 
nopeasti. Tätä varten ne voivat välittää 
kyseiset tietopyynnöt 57 b artiklassa 
mainituille tukikeskuksille ja ilmoittaa 
tästä kyseiselle kansalaiselle.
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Tarkistus 150
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.).

Tarkistus 151

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 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, jotka kuuluvat 
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalaan,
voidaan viedä loppuun etäyhteyden ja 
sähköisten välineiden avulla asiaan 
liittyvän keskitetyn palvelupisteen kautta.

Tarkistus 152

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

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki menettelyt on suoritettava 
direktiivin 2006/123/EY keskitettyjä 

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

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.

Tarkistus 153

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 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 ... 
päivään ...kuuta ....* mennessä
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. Jos jäsenvaltiot katsovat tämän 
aiheelliseksi, tukikeskukset voivat lisäksi 
tarjota toimivaltaiselle viranomaiselle 
tukipalveluja ammattikortin hankintaa 
varten edellytettävien asiakirjojen 
alkuvalmisteluvaiheessa ja näiden 
asiakirjojen käsittelyssä 4 a artiklan 
5 kohdan ja 4 b artiklan 2 a kohdan 
mukaisesti.
____________________
* Virallinen lehti: lisätään 
päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Tarkistus 154
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 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.
Tämä komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

Tarkistus 155

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

Komission teksti Tarkistus

-1. Komission on pyrittävä delegoituja 
säädöksiä laatiessaan kuulemaan 
asianomaisia sidosryhmiä, jotka voivat 
olla muun muassa toimivaltaisia 
viranomaisia, ammatillisia yhdistyksiä, 
tiedejärjestöjä, yliopistomaailman 
edustajia ja työmarkkinaosapuolia.

Tarkistus 156

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 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 –

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle luettelo niiden alueella
nykyisin säännellyistä ammateista ... 
päivään ...kuuta ....* mennessä. Kaikki 
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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.

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 toiminnoista, ja 
ylläpidettävä tätä tietokantaa.

____________________
* Virallinen lehti: lisätään 
päivämäärä, joka on vuosi tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Tarkistus 157

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 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
koskevilla pakottavilla syillä;

Tarkistus 158
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 48 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
60 artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

48 a) Lisätään 60 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”Tähän tehtyjen päätösten tilastolliseen 
yhteenvetoon on ... päivästä ...kuuta .... 
alkaen sisällytettävä myös 4 f artiklan 
2 kohdan mukaisesti tehdyt osittaisen 
pätevyyden epäämistä koskevat 
päätökset.”. 

Tarkistus 159
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 48 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
60 artikla – 3–6 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

48 b) Lisätään 60 artiklaan kohdat 
seuraavasti:
”3. Komissio laatii ... päivään ...kuuta ....* 
mennessä. kertomuksen eurooppalaisesta 
ammattikortista liikkuvuuden välineenä. 
Tähän kertomukseen voidaan tarvittaessa 
liittää säädösehdotus.
4. Komissio hyväksyy ...päivään ...kuuta 
....** mennessä säädösehdotuksen, jolla 
11 artiklassa säädetyt viisi tasoa 
yhdenmukaistetaan eurooppalaisen 
tutkintojen viitekehyksen kahdeksan tason 
kanssa ja jolla ECTS liitetään osaksi 
unionin säännöstöä.
5. Komissio esittää ... päivään ...kuuta 
....*** mennessä kertomuksen siitä, 
olisiko 33 artiklan 3 kohtaan ja 33 
a artiklaan sisältyvät erityiset säännökset 
säilytettävä. 
6. Komissio laatii ... päivästä ...kuuta 
....**** alkaen ja sen jälkeen joka kolmas 
vuosi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän 
direktiivin liitteen V säännösten 
säännöllisen uudelleentarkastelun 
tuloksista niiden tavoitteiden ja 
mukauttamista koskevien vaatimusten 
mukaisesti, joista säädetään 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 ja 46 artiklan 
4 kohdassa.”.
____________________

* Virallinen lehti: lisätään 
päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän 
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direktiivin voimaantulosta.
** Virallinen lehti: lisätään 
päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta. 
*** Virallinen lehti: lisätään 
päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta. 
**** Virallinen lehti: lisätään tämän 
direktiivin voimaantulopäivä.
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PERUSTELUT

Ammattihenkilöiden liikkuvuus on ratkaiseva tekijä Euroopan kilpailukyvyn ja työllisyyden 
kannalta. Se on myös olennainen osa Eurooppa 2020 -strategiaa ja sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettia. Ammattihenkilöiden liikkuvuus on kuitenkin edelleen vähäistä, koska 
yksinkertaiset ja selkeät säännöt ammattipätevyyden tunnustamisesta puuttuvat, vaikka 
unionin oikeudelliset puitteet laadittiin jo 1970-luvulla. Suurin osa kansalaisten Solvit-
keskuksiin toimittamista hakemuksista koskee vaikeuksia saada pätevyys tunnustettua, jotta 
ammattia voisi harjoittaa toisessa unionin jäsenvaltiossa.

Vapaan liikkuvuuden perusoikeutta ei edelleenkään pidetä itsestään selvänä, ja tällä 
lainsäädäntöehdotuksella on osaltaan saatava tähän muutos yksinkertaistamalla menettelyjä, 
joita henkilöiden, jotka haluavat työskennellä toisessa jäsenvaltiossa, on noudatettava, taaten 
samalla korkea laatu ja turvallisuus kuluttajille, potilaille, työntekijöille ja kaikille EU:n 
kansalaisille sekä parantaen jäsenvaltioiden välistä luottamusta.

Yksinkertaistaminen ja luottamus taataan myös tarkistamalla säännöllisesti automaattisen 
tunnustamisen piiriin kuuluviin ammatteihin sovellettavia yhteisiä koulutusvaatimuksia sekä 
lisäämällä näiden ammattien määrää, joita nyt on vain seitsemän yli 800:sta unionissa 
säännellystä ammatista. 

Tämä prosessi on nähtävä osana Bolognan prosessissa käynnistynyttä suuntausta, jossa 
lähennetään asteittain ja joustavasti koulutusvaatimuksia ja -määritelmiä, samalla kun 
jäsenvaltiot ja kyseiset koulutuslaitokset voivat täysin itsenäisesti vastata koulutuksen 
organisoinnista. Ammattipätevyyden tunnustamisen parantamisen on perustuttava tämän 
prosessin tulokseen ja mahdollisimman avoimeen kuulemiseen ja koordinointiin 
toimivaltaisten viranomaisten, ammatillisten yhdistysten, koulutuslaitosten ja 
työmarkkinaosapuolten kesken.

On kyse sisämarkkinoiden potentiaalin ja jopa unionin kansalaisuuden kannalta merkittävästä 
haasteesta. Tämän vuoksi uudelleenlaatimisehdotus katsottiin sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketin antamisen jälkeen yhdeksi kahdestatoista kasvua vauhdittavasta ja 
luottamusta unionin kansalaisten kesken lisäävästä välineestä. 

Tämän vuoksi esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, joka sisältää 
merkittäviä ajatuksia haasteeseen vastaamiseksi, kuten eurooppalaisen ammattikortin, jota 
esittelijä on puoltanut jo vuodesta 2007. Lisäksi on korostettava tämän ehdotuksen laatimisen 
aikana ilmeistä vuorovaikutuksen ja kuulemisen henkeä toimielinten ja intressitahojen välillä, 
koska se mahdollisti johdonmukaisen ja yleisesti myönteisesti vastaanotetun tekstin 
laatimisen, vaikka kieltämättä parantamisen varaa on edelleen.

MENETTELYJEN HELPOTTAMINEN

Esittelijä on tyytyväinen vapaaehtoisen ammattikorttijärjestelmän käyttöönottoon. Perinteisen 
järjestelmän rinnalle tuleva menettely perustuu IMI-järjestelmään, ja on siis täysin paperiton. 
Menettelyyn turvautumisen tavoitteena on yksinkertaistaa menettelytapoja niin 
ammattihenkilöiden kuin toimivaltaisten viranomaisten kannalta, samalla kun taataan 
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välitettyjen tietojen mahdollisimman suuri luotettavuus, sekä parantaa jäsenvaltioiden välistä 
viestintää, mikä edistää keskinäistä luottamusta. 

Järjestelmän täytäntöönpanon ensimmäisessä vaiheessa hakemusten käsittelyn määräaikoja on 
kuitenkin pidennettävä, jotta voidaan taata optimaalinen toiminta ja laadukas palvelu. Lisäksi 
on tarjottava IMI-järjestelmän uusia toimintoja koskevaa koulutusta. Näiden käytännön 
näkökohtien lisäksi on korostettava, että eurooppalaisesta ammattikortista voi tulla merkittävä 
ammatillisen liikkuvuuden symboli ja todellinen unionin kansalaisuuden työkalu.

Itse asiassa nykyisen järjestelmän toimimattomuus aiheuttaa suuren osan liikkuvuuteen 
halukkaiden henkilöiden hankaluuksista ja turhautumisesta. Heidän tukemisekseen on tärkeää, 
että käytettävissä on luotettavia ja tehokkaita tietolähteitä, jotta menettelyjä voidaan 
nopeuttaa. Tämän vuoksi esittelijä pitää välttämättömänä tukikeskusten aseman vahvistamista 
ja keskitettyjen palvelupisteiden kattavuuden laajentamista koko unionin alueelle, jotta niiden 
palvelut olisivat kaikkien ammattihenkilöiden saatavilla.

LUOTETTAVUUDEN, LAADUN JA TURVALLISUUDEN TAKAAMINEN

Yksi liikkuvuuden suurimmista esteistä on kuluttajien, potilaiden, toimivaltaisten 
viranomaisten ja ammattihenkilöiden luottamuksen puute. Puute liittyy koulutusten, 
työmenetelmien ja ammatin harjoittamista koskevien edellytysten erilaisuuteen ja siihen, ettei 
eroja tunneta hyvin. Luottamuksen puute on erityisen ilmeistä automaattisen tunnustamisen 
piiriin kuuluvien ammattien osalta, vaikka teoriassa yhteiset koulutusta koskevat 
vähimmäisvaatimukset takaavat riittävän pätevyyden. 

Ehdotuksessa esitetään useita keinoja tilanteen parantamiseksi, mukaan lukien IMI-
järjestelmän ja eurooppalaisen ammattikortin tarjoamien mahdollisuuksien järjestelmällisempi 
hyödyntäminen. Kyse on erityisesti siitä, että kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
vahvistaa asiakirjat, sekä hälytysmekanismin käytöstä tapauksissa, joissa oikeus ammatin 
harjoittamiseen peruutetaan (järjestely, joka olisi ulotettava kattamaan ammattihenkilöt, jotka 
ovat toimittaneet väärennettyjä asiakirjoja hakiessaan ammattipätevyytensä tunnustamista).

Yleisemmällä tasolla keskinäistä luottamusta pätevyyden osalta voidaan parantaa 
päivittämällä koulutusvaatimuksia säännöllisesti tiukempaan suuntaan, mikä edellyttää 
intressitahojen säännöllistä kuulemista, jotta liitteitä voidaan tarkistaa tinkimättä opinto-
ohjelmien itsenäisestä organisoinnista. 

Tässä esittelijä suhtautuu myönteisesti ehdotukseen sairaanhoitajan, kätilön, proviisorin ja 
arkkitehdin opintovaatimusten päivittämisestä, väheksymättä kuitenkaan mukauttamiseen 
liittyviä ongelmia, joita tämä voi aiheuttaa tietyissä jäsenvaltioissa.

Niiden ammattien osalta, joihin automaattista tunnustamista ei sovelleta, yhteisiä 
koulutuspuitteita ja kokeita koskevat uudet säännökset herättävät paljon odotuksia, koska 
nykyinen yhteisiä vähimmäisvaatimuksia koskeva mekanismi ei toimi. Esittelijä katsoo, että 
oikein käytettyinä ja laajalla yhteistyöllä nämä välineet voivat tarjota tehokkaan yhteyden 
yleisen järjestelmän ja automaattisen tunnustamisen välillä ja näin ollen helpottaa liikkuvuutta 
taaten samalla korkean laadun ja keskinäisen luottamuksen.
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Direktiiviin voitaisiin sisällyttää myös oppilaitosten tarjoaman koulutuksen 
laadunvalvontamekanismi direktiivissä vahvistettujen vaatimusten osalta koulutuksen 
todellista arvoa koskevien epäilysten poistamiseksi. 

Ammatin harjoittamista koskevan oikeuden osalta kielitaidon tarkastaminen on välttämätön 
tae kansalaisten, erityisesti potilaiden, turvallisuudelle. Oppilaitosten tarjoaman koulutuksen 
laadunvalvontamekanismi direktiivissä vahvistettujen vaatimusten osalta voisi poistaa 
koulutuksen todellista arvoa koskevia epäilyksiä.

Esittelijä katsoo kuitenkin, että muun muassa osittaista pätevyyttä tai pakollisen ilmoituksen 
voimassaolon laajentamista kahteen vuoteen koskevat säännökset ovat omiaan aiheuttaman 
epäilyksiä ja epävarmuutta. Tämän vuoksi olisi annettava jäsenvaltioille oikeus kieltäytyä 
osittaisen pätevyyden periaatteen soveltamisesta kaikkiin niihin ammatteihin, joilla on 
vaikutusta kansanterveyteen, potilasturvallisuuteen tai terveysvalvontaan. Järjestelmän 
täytäntöönpanon ensimmäisessä vaiheessa käsittelymääräaikoja onkin pidennettävä, jotta 
voidaan taata optimaalinen toiminta ja laadukas palvelu.

Unionin historiassa ennen kokemattoman rahoitus- ja talouskriisin ja sosiaalisen kriisin aikana 
unionin on löydettävä uutta dynamiikkaa ja innovaatiohenkeä yhtenäisyyden, moninaisuuden 
ja solidaarisuuden arvojen pohjalta. Monille unionin kansalaisille, varsinkin nuorille, joita 
työttömyys koskettaa huolestuttavassa määrin, ammatillinen liikkuvuus voi olla välttämätöntä 
tulevaisuuden turvaamiseksi ja uuden luottamuksen löytämiseksi EU:n yhdentymishanketta 
kohtaan. 

Uudelleenlaatimisen on saavutettava tavoitteensa ja osoitettava jäsenvaltioille toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita kunnioittaen, että unionin lainsäädännöllä voidaan edistää unionin 
kansalaisuuden ja demokratian vahvistamista, koska se tuo todellista lisäarvoa kansalaisten 
jokapäiväisen elämän kannalta ratkaisevassa asemassa oleviin toimintapolitiikkoihin. 



PE494.470v02-00 94/202 RR\927072FI.doc

FI

18.10.2012

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä 
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) annetun asetuksen muuttamisesta
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))
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LYHYET PERUSTELUT

Ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/36/EY koottiin yhteen ja yhdenmukaistettiin siihen asti hajallaan 
olleet säänneltyjen ammattien tunnustamisjärjestelmät.

Säädöksen voimaantulo on hyödyttänyt sekä työntekijöitä että yrityksiä. Direktiivillä on 
toisaalta edistetty ja helpotettu pätevien työntekijöiden liikkuvuutta EU:n työmarkkinoilla, 
mikä on edesauttanut rajatylittävien palveluiden kehittymistä. Useiden liikkuvuuden esteiden 
poistamisella on ollut merkitystä EU:n sisämarkkinoiden rakentamisen kannalta. Toisaalta 
sillä on helpotettu ammattihenkilöiden integroitumista tietyille aloille, joilla kysynnän ja 
tarjonnan ero on ollut ajoittain huomattava, ja näin sillä on vähennetty joissakin tapauksissa 
ammattitaidon puutetta.

Uusi tilanne on vaikuttanut siihen, että talouskasvu ja kilpailukyky ovat lisääntyneet ja siihen, 
että uusia työpaikkoja on syntynyt.

Kotijäsenvaltionsa ulkopuolelle ammattiaan harjoittamaan siirtyvien ammattihenkilöiden 
määrä on kuitenkin edelleen vähäinen, ja nykyinen taloustilanne synkistää 
tulevaisuudennäkymiä.

Osittain liikkuvuuden ansiosta jäsenvaltioiden keskinäinen tieto on lisääntynyt huomattavasti, 
mitä voidaan edistää entisestään ainoastaan ottamalla käyttöön yhteinen lähestymistapa, jonka 
avulla voidaan varmistaa yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen korkea laatu.

Ammattien markkinat muuttuvat jatkuvasti ja monien perinteisten ammattien tilalle syntyy 
uusia ammattipätevyyksiä, joissa edellytetään entistä erikoistuneempia tietoja ja taitoja.
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Ammattipätevyyden tunnustamista koskevaa lainsäädäntökehystä on siis päivitettävä, jotta 
voidaan varmistaa parempi joustavuus, ammattihenkilöiden hankkimien todellisten tietojen ja 
taitojen tosiasiallinen tunnustaminen sekä hallinnollisten kulujen väheneminen.

Ehdotuksella direktiivin 2005/36/EY tarkistamiseksi pyritään yksinkertaistamaan nykyisiä 
sääntöjä, jotka koskevat ammattihenkilöiden liikkuvuutta Euroopan unionissa. Yksi siinä 
esitetyistä uutuuksista on eurooppalainen ammattikortti, jonka avulla voidaan paitsi tunnustaa 
ammattipätevyys helpommin ja nopeammin myös vähentää hallinnollisia kuluja.

Uudessa tekstissä ehdotetaan saattamaan ajan tasalle lääkäreiden, hammaslääkäreiden, 
proviisorien, sairaanhoitajien, kätilöiden, eläinlääkäreiden ja arkkitehtien koulutuksen 
vähimmäisvaatimukset, jotta voitaisiin ottaa huomioon näiden ammattien ja niihin liittyvän 
koulutuksen kehitys.

Jäsenvaltioiden on toimitettava luettelo säännellyistä ammateista ja perusteltava sääntelyn 
tarpeellisuus. Lopullisena tavoitteena on välttää keinotekoisten esteiden luominen ihmisten 
vapaalle liikkuvuudelle.

Varsinkin tulevien sukupolvien liikkuvuutta voitaisiin edistää vapaiden ammattien alalla 
korostamalla ansioitumista ja kilpailua, madaltamalla ammatteihin pääsyn esteitä ja 
vähentämällä ainoastaan ammattirekistereihin kuuluville varattujen alojen määrää.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Ammattipätevyyden 
tunnustamisjärjestelmää on välttämättä 
uudistettava, jotta EU:ssa voidaan 
vauhdittaa talouskasvua ja innovointia, 
lisätä työmarkkinoiden joustavuutta sekä 
vastata väestörakenteellisiin haasteisiin ja 
rakennetyöttömyyteen.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Komission olisi arvioitava viiden 
vuoden kuluttua eurooppalaisen 
ammattikortin käyttöönotosta, millaisia 
vaikutuksia sen pakolliseksi 
määräämisellä olisi, sekä ilmoitettava, 
pitääkö se lisätoimia jatkossa 
suositeltavina.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Kortin pitäisi täyttää tietyt 
turvallisuus- ja tietoturvavaatimukset, ja 
se pitäisi suojata riittävän hyvin 
väärinkäytösten ja päivämäärien 
väärentämisen varalta.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiiviä 2005/36/EY sovelletaan 
ainoastaan niihin ammattihenkilöihin, jotka 
haluavat jatkaa samaa ammattia toisessa 
jäsenvaltiossa. Joissain tapauksissa 
kyseinen toiminta on vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa osa toimialaltaan laajempaa 
ammattia. Jos toimialojen väliset erot ovat 
niin suuret, että ammattilaiselta 
edellytetään tosiasiassa kokonaisen 
koulutusohjelman suorittamista puutteiden 
korvaamiseksi, ja jos ammattihenkilö tätä 

(4) Direktiiviä 2005/36/EY sovelletaan 
ainoastaan niihin ammattihenkilöihin, jotka 
haluavat jatkaa samaa ammattia toisessa 
jäsenvaltiossa. Joissain tapauksissa 
kyseinen toiminta on vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa osa toimialaltaan laajempaa 
ammattia. Jos toimialojen väliset erot ovat 
niin suuret, että ammattilaiselta 
edellytetään tosiasiassa kokonaisen 
koulutusohjelman suorittamista puutteiden 
korvaamiseksi, ja jos ammattihenkilö tätä 
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pyytää, vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
näissä erityisolosuhteissa myönnettävä 
hänelle osittainen pätevyys. Yleiseen etuun 
liittyvistä pakottavista syistä, kuten 
lääketieteen tohtorien tai muiden 
terveydenhuollon ammattilaisten ollessa 
kyseessä, jäsenvaltion olisi voitava evätä 
osittainen pätevyys.

pyytää, vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
näissä erityisolosuhteissa myönnettävä 
hänelle osittainen pätevyys. Yleistä etua 
koskevista pakottavista syistä, kuten 
potilasturvallisuus ja kuluttajansuoja, 
jäsenvaltion olisi kuitenkin voitava evätä 
osittainen pätevyys. Tässä tapauksessa 
jäsenvaltiot voivat kieltäytyä soveltamasta 
osittaisen pätevyyden periaatetta tiettyihin 
ammatteihin, jotka liittyvät 
terveyspalveluihin tai muulla tavoin 
kansanterveyteen.

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivin 2005/36/EY 
soveltamisalaan olisi sisällyttävä myös 
notaarit. Sijoittautumisen yhteydessä 
esitettävien tunnustamispyyntöjen 
tapauksessa jäsenvaltioiden olisi voitava 
määrätä pakolliset kelpoisuuskokeet tai 
sopeutumisaika, jotteivät kansalliset 
valinta- ja nimitysmenettelyt muodostu 
syrjiviksi. Palvelujen vapaan tarjonnan 
yhteydessä notaarien ei pitäisi voida laatia 
virallisia asiakirjoja ja suorittaa muita 
todennustoimia, jotka edellyttävät 
vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistusleimaa.

Poistetaan.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Näyttäisi olevan tarpeen jättää 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle
kansalliseen lainkäyttövaltaan kuuluville 
alueille nimetyt notaarit, joita laki 
velvoittaa toimimaan riippumattomasti ja 
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puolueettomasti ja joiden tehtävänä on 
varmistaa lainsäädännön lainmukaisuus 
ja ennaltaehkäisevän lainkäytön 
yhteydessä oikeusvarmuus. Koska 
notaarit hoitavat oikeusjärjestelmän 
puitteissa erityistehtäviä, palveluiden 
vapaan liikkuvuuden perusperiaatetta 
eikä ulkomailla hankitun 
ammattipätevyyden tunnustamista voida 
soveltaa heidän ammattiinsa.

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Ammattia sääntelemättömistä 
jäsenvaltioista peräisin olevien 
ammattihenkilöiden 
tunnustamishakemukset on käsiteltävä 
samalla tavoin kuin sääntelevistä 
jäsenvaltioista peräisin olevien 
ammattihenkilöidenkin hakemukset. Ensin 
mainittuja pätevyyksiä on verrattava 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa haettuihin 
pätevyyksiin direktiivin 2005/36/EY 
pätevyystasojen pohjalta. Olennaisten 
erojen ilmetessä toimivaltaisen 
viranomaisen olisi voitava määrätä 
korvaavia toimenpiteitä.

(9) Ammattia sääntelemättömistä 
jäsenvaltioista peräisin olevien 
ammattihenkilöiden 
tunnustamishakemukset on käsiteltävä 
samalla tavoin kuin sääntelevistä 
jäsenvaltioista peräisin olevien 
ammattihenkilöidenkin hakemukset. Ensin 
mainittuja pätevyyksiä on verrattava 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa haettuihin 
pätevyyksiin direktiivin 2005/36/EY 
pätevyystasojen ja objektiivisten kriteerien
pohjalta. Olennaisten erojen ilmetessä 
toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava 
määrätä korvaavia toimenpiteitä.
Ammattipätevyyden saamiseksi 
korvaavina toimenpiteinä mahdollisesti 
vaadittavissa teoreettisen ja 
käytännöllisen pätevyyden 
arviointimenettelyissä on varmistettava 
avoimuuden ja puolueettomuuden 
periaatteiden noudattaminen.

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Koska yleisen järjestelmän piiriin 
kuuluvien ammattien pätevyyden ehtona 
olevia koulutusta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia ei ole yhtenäistetty, 
vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
vastedeskin voitava määrätä korvaava 
toimenpide. Toimenpiteen olisi oltava 
oikeasuhtainen, ja siinä olisi erityisesti 
otettava huomioon hakijan 
ammattikokemuksensa tai elinikäisen 
oppimisen avulla hankkimat tiedot, taidot 
ja pätevyydet. Päätös korvaavan 
toimenpiteen määräämisestä olisi oltava 
yksityiskohtaisesti perusteltu, jotta hakija 
ymmärtää tilanteensa asianmukaisesti ja 
pystyy hakemaan itselleen oikeutta 
kansallisista tuomioistuimista 
direktiivin 2005/36/EY nojalla.

(10) Koska yleisen järjestelmän piiriin 
kuuluvien ammattien pätevyyden ehtona 
olevia koulutusta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia ei ole yhtenäistetty, 
vastaanottavalle jäsenvaltiolle olisi 
taattava mahdollisuus vahvistaa korvaava 
toimenpide. Toimenpiteen olisi oltava 
oikeasuhtainen, ja siinä olisi erityisesti 
otettava huomioon hakijan 
ammattikokemuksensa tai elinikäisen 
oppimisen avulla hankkimat tiedot, taidot 
ja pätevyydet. Korvaavan toimenpiteen
määräämistä koskevan päätöksen 
perusteella olisi esitettävä 
yksityiskohtaisesti, jotta hakija ymmärtää 
tilanteensa asianmukaisesti ja pystyy 
hakemaan itselleen oikeutta kansallisista 
tuomioistuimista direktiivin 2005/36/EY 
nojalla.

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Direktiivissä 2005/36/EY olisi 
edistettävä näiden, direktiivistä 
nykyisellään hyötymättömien ammattien 
pätevyyksien tunnustamista entistä 
automaattisemmin. Tällöin olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta 
päättää, millaista pätevyyttä ammattien 
harjoittamiseksi niiden alueella jatkossa 
edellytetään ja millaiset niiden 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
järjestelmien sisältö ja rakenne ovat.
Kansallisella ja unionin tasolla 
tilastollisesti edustavien ammatillisten 
yhdistysten ja järjestöjen olisi kyettävä 
ehdottamaan yhteisiä koulutusperiaatteita.
Muodoltaan järjestelyn olisi oltava 
ammattipätevyyden edellytyksenä oleva 
yhteinen koe tai yhteiselle tieto-, taito- ja 

(18) Direktiivissä 2005/36/EY olisi 
edistettävä näiden, direktiivistä 
nykyisellään hyötymättömien ammattien 
pätevyyksien tunnustamista entistä 
automaattisemmin. Tällöin olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta 
päättää, millaista pätevyyttä ammattien 
harjoittamiseksi niiden alueella jatkossa 
edellytetään ja millaiset niiden 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
järjestelmien sisältö ja rakenne ovat.
Kansallisella ja unionin tasolla 
tilastollisesti edustavien ammatillisten 
yhdistysten ja järjestöjen olisi kyettävä 
ehdottamaan yhteisiä koulutusperiaatteita.
Muodoltaan järjestelyn olisi oltava 
ammattipätevyyden edellytyksenä oleva 
yhteinen koe tai yhteiselle tieto-, taito- ja 
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pätevyyskokonaisuudelle perustuva 
koulutusohjelma. Jäsenvaltioiden olisi 
tunnustettava automaattisesti tällaisten 
yhteisten koulutuspuitteiden avulla 
hankitut pätevyydet.

pätevyyskokonaisuudelle perustuva 
koulutusohjelma. Jäsenvaltioiden olisi 
tunnustettava automaattisesti tällaisten 
yhteisten koulutuspuitteiden avulla 
hankitut pätevyydet.

Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
luomaan järjestelmä, jolla varmistetaan, 
että kaikki ammattihenkilöt päivittävät 
säännöllisesti ammattitaitoaan ja 
hankkivat uusia tarvittavia taitoja 
jatkuvan ammatillisen kehittämisen 
kautta.

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Direktiiviin 2005/36/EY sisältyy jo 
nyt selkeä velvollisuus, jonka mukaan 
ammattihenkilöillä on oltava tarvittava 
kielitaito. Velvollisuuden tarkistaminen on 
tuonut ilmi tarpeen selkeyttää 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
työnantajien roolia erityisesti 
potilasturvallisuuden vuoksi. Kielitaidon 
testaamisen olisi näissä ammateissa oltava 
joka tapauksessa kohtuullista ja 
tarpeellista, eikä se saisi olla peruste 
ammattihenkilöiden sulkemiseksi 
työmarkkinoilta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa.

(19) Direktiiviin 2005/36/EY sisältyy jo 
nyt selkeä velvollisuus, jonka mukaan 
ammattihenkilöillä on oltava tarvittava 
kielitaito ammatin harjoittamiseksi 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa.
Velvollisuuden tarkistaminen on tuonut 
ilmi tarpeen selkeyttää toimivaltaisten 
viranomaisten ja työnantajien roolia 
erityisesti potilaiden ja kuluttajien 
turvallisuuden vuoksi. Kielitaidon 
testaaminen näissä ammateissa ei saisi olla
peruste ammattihenkilöiden sulkemiseksi 
työmarkkinoilta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa, ja sen olisi näin ollen 
oltava kohtuullista ja tarpeellista.
Toimivaltaisten viranomaisten, 
kansallisten työmarkkinaosapuolten ja 
kansallisten ammatillisten yhdistysten 
pitäisi määritellä yhdessä, mitä 
kohtuullisuus ja tarpeellisuus merkitsevät 
kullakin alalla.

Perustelu

Riittävää kielitaitoa ei pitäisi vaatia ainoastaan potilaiden takia. Työnantajilla on oikeus 
päättää kriteereistä, jotka työntekijöiden on jossakin tietyssä työssä täytettävä. Näin ollen 
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työnantajat olisi otettava tärkeänä työmarkkinaosapuolena mukaan, kun jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät, mitä kohtuullisuus ja tarpeellisuus tarkoittavat.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Valmistuneet henkilöt, jotka haluavat 
jatkaa toisessa jäsenvaltiossa siellä 
mahdollista palkallista harjoittelua, olisi 
saatettava direktiivin 2005/36/EY 
soveltamisalan piiriin heidän 
liikkuvuutensa edistämiseksi. Lisäksi olisi 
välttämätöntä antaa säännös, jonka 
mukaan heidän harjoittelujaksonsa on 
tunnustettava kotijäsenvaltiossa.

(20) Valmistuneet henkilöt, jotka haluavat 
jatkaa toisessa jäsenvaltiossa siellä 
mahdollista harjoittelua, olisi saatettava 
direktiivin 2005/36/EY soveltamisalan 
piiriin heidän liikkuvuutensa edistämiseksi.
Lisäksi olisi varmistettava, että heidän 
harjoittelujaksonsa tunnustetaan 
kotijäsenvaltiossa.

Perustelu

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

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Vaikka direktiiviin sisältyy jo nyt 
jäsenvaltioiden yksityiskohtaisesti 
määritelty velvollisuus tietojenvaihtoon, 
velvollisuutta olisi vahvistettava 
entisestään. Jäsenvaltioiden reagointi 
tietopyyntöihin ei riitä, vaan niiden olisi 
annettava hälytys muille jäsenvaltioille 
ennakoivasti. Hälytysjärjestelmän olisi 
oltava vastaava kuin 
direktiivissä 2006/123/EY.
Direktiivin 2005/36/EY nojalla 
automaattisesta tunnustamisesta 
hyötyville terveydenhuollon 

(22) Vaikka direktiiviin sisältyy jo nyt 
jäsenvaltioiden yksityiskohtaisesti 
määritelty velvollisuus tietojenvaihtoon, 
velvollisuutta olisi vahvistettava 
entisestään. Jäsenvaltioiden reagointi 
tietopyyntöihin ei riitä, vaan niiden olisi 
annettava hälytys muille jäsenvaltioille 
ennakoivasti. Hälytysjärjestelmän olisi 
oltava vastaava kuin 
direktiivissä 2006/123/EY.
Direktiivin 2005/36/EY soveltamisalaan 
kuuluville terveydenhuollon 
ammattihenkilöille tarvitaan kuitenkin 
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ammattihenkilöille tarvitaan kuitenkin 
erityinen hälytysmekanismi. Sitä olisi 
sovellettava myös eläinlääkäreihin, 
jolleivät jäsenvaltiot ole ottaneet käyttöön 
direktiivissä 2006/123/EY säädettyä 
hälytysmekanismia. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jollei 
ammattihenkilöllä ole enää oikeutta 
siirtyä toiseen jäsenvaltioon 
kurinpitotoimen tai rikosoikeudellisen 
tuomion vuoksi. Hälytys olisi annettava 
IMIn välityksellä riippumatta siitä, onko 
ammattihenkilö käyttänyt 
direktiivin 2005/36/EY nojalla hänelle 
kuuluvia oikeuksia tai onko hän hakenut 
ammattipätevyytensä tunnustamista 
eurooppalaisen ammattikortin tai 
direktiivissä säädetyn muun menetelmän 
avulla. Hälytysmenettelyn olisi oltava 
henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
mukainen.

erityinen hälytysmekanismi. Sitä olisi 
sovellettava myös eläinlääkäreihin, 
jolleivät jäsenvaltiot ole ottaneet käyttöön 
direktiivissä 2006/123/EY säädettyä 
hälytysmekanismia. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jos 
ammattihenkilön oikeus harjoittaa
ammattiaan evätään tilapäisesti tai 
pysyvästi, jos ammattihenkilön oikeutta 
harjoittaa ammattia rajoitetaan tai sille 
asetetaan erityisiä ehtoja 
kotijäsenvaltiossa tai vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa. Hälytys olisi annettava 
IMIn välityksellä riippumatta siitä, onko 
ammattihenkilö käyttänyt 
direktiivin 2005/36/EY nojalla hänelle 
kuuluvia oikeuksia tai onko hän hakenut 
ammattipätevyytensä tunnustamista 
eurooppalaisen ammattikortin tai 
direktiivissä säädetyn muun menetelmän 
avulla. Hälytysmenettelyn olisi oltava 
henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
mukainen. Jäsenvaltioita olisi 
kannustettava antamaan julkisesti tietoa 
kansallisista koulutusohjelmistaan ja 
laadunvarmistusjärjestelyistään, jotta 
voitaisiin lisätä luottamusta 
jäsenvaltioiden koulutusohjelmiin sekä 
varmistaa, että kaikki olennaiset 
opintokurssit täyttävät tässä direktiivissä 
säädetyt vaatimukset.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti liitteen I 
ajantasaistamiseksi, eurooppalaista 

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti liitteen I 
ajantasaistamiseksi, eurooppalaista 
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ammattikorttia koskevien maksujen 
laskentaperusteiden määrittelemiseksi, 
eurooppalaiseen ammattikorttiin 
edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi, uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja 
yhteisten koulutustestien 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

ammattikorttia koskevien maksujen 
laskentaperusteiden määrittelemiseksi, 
eurooppalaiseen ammattikorttiin 
edellytettävien asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden ja 
arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi, uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja 
yhteisten koulutustestien 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan varmistaa asianmukaisen 
edustuksen ja toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, mukaan lukien 
asiantuntijoiden kuuleminen niin unionin 
tasolla kuin kansallisella tasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asiaankuuluvat 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa, avoimesti ja 
asianmukaisesti.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

"Tässä direktiivissä vahvistetaan myös 
säännöt, jotka koskevat osittaista 
pätevyyttä toimia säännellyssä ammatissa, 
pääsyä toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettavaan palkalliseen harjoitteluun ja 
sellaisen tunnustamista.".

"Tässä direktiivissä vahvistetaan myös 
säännöt, jotka koskevat osittaista 
pätevyyttä toimia säännellyssä ammatissa, 
pääsyä toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettavaan harjoitteluun ja sellaisen 
tunnustamista".

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltion kansalaisiin, vapaiden 
ammattien harjoittajat mukaan luettuina, 
jotka haluavat harjoittaa säänneltyä 
ammattia tai suorittaa palkallisen 
harjoittelun joko itsenäisinä 
ammatinharjoittajina tai palkattuina 
työntekijöinä muussa jäsenvaltiossa kuin 
sinä, jossa he ovat hankkineet 
ammattipätevyytensä.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltion kansalaisiin, vapaiden 
ammattien harjoittajat mukaan luettuina1, 
jotka haluavat harjoittaa säänneltyä 
ammattia tai suorittaa harjoittelun joko 
itsenäisinä ammatinharjoittajina tai 
palkattuina työntekijöinä muussa 
jäsenvaltiossa kuin sinä, jossa he ovat 
hankkineet ammattipätevyytensä.

__________
1Vapaiden ammattien käsite on määritelty 
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11 päivänä lokakuuta 2001 annetussa 
yhteisöjen tuomioistuimen tuomiossa, 
asia C-267/99 – Adam, viite:
oikeustapauskokoelma 2001 sivu I-07467.

Perustelu

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

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta 
jäsenvaltioiden virallisella hallinnollisella 
säädöksellä nimitettyihin notaareihin.

Perustelu

Julkiset viranomaiset nimittävät notaarit kansalliselle alueelleen varmistaakseen 
yksityishenkilöiden tekemien sopimusten laillisuuden ja oikeusvarmuuden ennakoivan 
oikeudenhoidon yhteydessä. Notaarien on lain mukaan toimittava riippumattomasti ja 
puolueettomasti. Notaarien tehtävät ovat luonteeltaan erityisiä, koska notaarit toimivat 
oikeuden apulaisina. Näin ollen palvelujen tarjoamisvapautta ja ulkomaisten 
ammattihenkilöiden ammattipätevyyden tunnustamista koskevien periaatteiden soveltaminen 
ei ole asianmukaista.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 'ammattikokemuksella' kyseisen 
ammatin tosiasiallista ja laillista 

f) 'ammattikokemuksella' sellaista kyseisen 
ammatin tosiasiallista ja laillista 
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kokoaikaista tai vastaavaa osa-aikaista 
harjoittamista jäsenvaltiossa;

harjoittamista jäsenvaltiossa, joka 
helpottaa kyseisessä ammatissa 
tarvittavien tietojen, pätevyyden, 
valmiuksien ja taitojen hankkimista;

Perustelu

Kokoaikaisuuden tai osa-aikaisuuden käsitteet sulkevat jotkut työaikavaihtoehdot pois. Näin 
ollen ne ovat rajoittavia. Siksi olisikin varmistettava, että "tosiasiallinen ja luvallinen 
harjoittaminen" hyväksytään aina ammatilliseksi kokemukseksi.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) 'palkallisella harjoittelulla' valvotun ja
palkallisen toiminnan harjoittamista 
tarkoituksena saada oikeus harjoittaa 
säänneltyä ammattia kokeen perusteella;

j) 'harjoittelulla' valvotun toiminnan 
harjoittamista tarkoituksena saada oikeus 
harjoittaa säänneltyä ammattia kokeen 
perusteella;

Perustelu

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

Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) 'eurooppalaisella ammattikortilla' 
ammattihenkilölle myönnettyä sähköistä 
todistusta, joka osoittaa, että hänen 
pätevyytensä on tunnustettu 
vastaanottavaan jäsenvaltioon 
sijoittautumista varten tai että hän on 
täyttänyt kaikki vaadittavat edellytykset 

k) 'eurooppalaisella ammattikortilla' 
kotijäsenvaltion tai toimivaltaisen 
viranomaisen ammattihenkilölle 
myöntämää sähköistä todistusta, joka 
osoittaa, että hänen pätevyytensä ja 
taitonsa on tunnustettu vastaanottavaan 
jäsenvaltioon sijoittautumista varten tai että 
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palvelujen tarjoamiseksi vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa väliaikaisesti ja 
satunnaisesti;

hän on täyttänyt kaikki vaadittavat 
edellytykset palvelujen tarjoamiseksi 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
väliaikaisesti ja satunnaisesti;

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) 'elinikäisellä oppimisella' kaikkea 
sellaista ihmisen koko elinikänsä aikana 
hankkimaa yleissivistävää ja ammatillista 
koulutusta, virallisen koulutusjärjestelmän 
ulkopuolella annettavaa epävirallista 
koulutusta ja arkioppimista, jonka 
tuloksena tiedot, taidot ja pätevyydet 
paranevat.

l) 'elinikäisellä oppimisella' kaikkea 
sellaista ihmisen koko elinikänsä aikana 
hankkimaa yleissivistävää ja ammatillista 
koulutusta, virallisen koulutusjärjestelmän 
ulkopuolella annettavaa epävirallista 
koulutusta ja arkioppimista, jonka 
tuloksena pätevyys (tiedot, taidot, asenne 
ja arvot) paranee.

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

l a) 'jatkuvalla ammatillisella 
kehittämisellä' keinoja, joiden avulla 
ammatillisten yhdistysten jäsenet pyrkivät 
ylläpitämään, parantamaan ja lisäämään 
tietojaan ja taitojaan sekä kehittämään 
ammatissaan tarvittavia henkilökohtaisia 
ominaisuuksia.

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
eurooppalaisia ammattikortteja 
myöntämään valtuutetut toimivaltaiset 
viranomaiset. Viranomaisten on 
varmistettava eurooppalaisia 
ammattikortteja koskevien hakemusten 
tasapuolinen, puolueeton ja oikea-aikainen 
käsittely. Myös 57 b artiklassa tarkoitetut 
tukikeskukset voivat toimia toimivaltaisina 
viranomaisina, jotka myöntävät 
eurooppalaisia ammattikortteja.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat 
kansalaisille, mahdolliset hakijat mukaan 
lukien, eurooppalaisen ammattikortin 
eduista, mikäli sellainen on saatavissa.

5. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
eurooppalaisia ammattikortteja 
myöntämään valtuutetut toimivaltaiset 
viranomaiset. Viranomaisten on 
varmistettava eurooppalaisia 
ammattikortteja koskevien hakemusten 
tasapuolinen, puolueeton ja oikea-aikainen 
käsittely. Myös 57 b artiklassa tarkoitetut 
tukikeskukset voivat toimia toimivaltaisina 
viranomaisina, jotka myöntävät 
eurooppalaisia ammattikortteja.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat 
kansalaisille, mahdolliset hakijat mukaan 
lukien, sekä työmarkkinaosapuolille
eurooppalaisen ammattikortin eduista, 
mikäli sellainen on saatavissa.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään eurooppalaiset ammattikortit 
yksittäisille ammateille, vahvistetaan 
eurooppalaisen ammattikortin muoto, 
eurooppalaisen ammattikortin myöntämistä 
koskevan hakemuksen tueksi tarvittavat 
käännökset ja hakemusten arvioimiseksi 
tarvittavat tiedot ottaen huomioon kunkin 
asiaan liittyvän ammatin erityispiirteet.
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

6. Komissio antaa
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään eurooppalaiset ammattikortit 
yksittäisille ammateille, vahvistetaan 
eurooppalaisen ammattikortin muoto, 
eurooppalaisen ammattikortin myöntämistä 
koskevan hakemuksen tueksi tarvittavat 
käännökset ja hakemusten arvioimiseksi 
tarvittavat tiedot ottaen huomioon kunkin 
asiaan liittyvän ammatin erityispiirteet.
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen. Komissio kuulee 
toimivaltaisia viranomaisia sekä 
asianomaisia ammattialoja edustavia 
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eurooppalaisia ja kansallisia 
työmarkkinaosapuolia ja ammatillisia 
yhdistyksiä yksittäisille aloille 
tarkoitettujen ammattikorttien teknisistä 
yksityiskohdista. Komissio voi myös ennen 
ammattikorttien käyttöönottoa toteuttaa 
pilottihankkeita, joissa huomioidaan 
kunkin ammatin erityispiirteet.

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 a artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio voi ottaa eurooppalaisen 
ammattikortin käyttöön 
täytäntöönpanosäädöksellä edellyttäen, 
että seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. ammatti on säännelty vähintään 
viidessä jäsenvaltiossa;

2. ammatin kautta tarjoutuu huomattavia 
mahdollisuuksia liikkuvuuteen Euroopan 
unionissa;

3. ammatin harjoittajat tai vastaavat 
ammatilliset yhdistykset ovat ilmaisseet 
huomattavaa kiinnostusta.

Komissio tukee niitä jäsenvaltioita, jotka 
päättävät tehdä eurooppalaisen 
ammattikortin käytöstä pakollista niissä 
ammateissa, joissa se on otettu käyttöön.
Ennen menettelyn käynnistämistä 
voidaan suorittaa vaikutustenarviointi.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 a artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseen liittyvistä hallinnollisista 
menettelyistä mahdollisesti veloitettavien 
maksujen on oltava kohtuullisia, 
suhteellisia ja oikeassa suhteessa 
kotijäsenvaltiolle ja vastaanottavalle 
jäsenvaltiolle aiheutuviin kustannuksiin, 
eivätkä ne saa toimia pidäkkeenä 
eurooppalaisen ammattikortin 
hakemiselle. Siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti maksujen laskentaa ja 
jakautumista koskevien perusteiden 
määrittelemiseksi.

7. Eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseen liittyvästä hallinnollisesta 
menettelystä ei saa koitua 
lisäkustannuksia yksittäisille 
ammattihenkilöille.

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on sosiaali- ja terveysalaa 
lukuun ottamatta tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kahden viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Vastaanottavan 
jäsenvaltion viranomaisen on 
tarkastettava etukäteen asianomaisen 
ammattihenkilön tilapäistä 
palveluntarjontaa koskeva puutteeton 
hakemus sen suhteen, vastaako kyseisen 
henkilön pätevyys kansallisia 
vaatimuksia, jotka vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa on täytettävä voidakseen 
tarjota kyseistä palvelua. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava komissiolle luettelo 
ammateista, joiden osalta työskentely 
väliaikaisella liikkuvan henkilön kortilla 
ja ennakkoilmoitusjärjestelmän 
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mukaisesti edellyttää hakemuksen 
etukäteistarkastusta. Vastaanottava 
jäsenvaltio voi ainoastaan pakottavista 
syistä edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavien kahden vuoden aikana.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 c artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus ja 
luotava ja vahvistettava eurooppalainen 
ammattikortti kahden viikon kuluessa 
puutteettoman hakemuksen 
vastaanottamisesta. Sen on ilmoitettava 
eurooppalaisen ammattikortin 

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

vahvistamisesta hakijalle ja sille 
jäsenvaltiolle, jossa hakija aikoo tarjota 
palveluja. Vahvistustietojen toimittaminen 
kyseiselle vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
toimii 7 artiklassa tarkoitettuna 
ilmoituksena. Vastaanottava jäsenvaltio voi 
ainoastaan perusteellisista pakottavista 
syistä edellyttää muuta ilmoitusta 7 artiklan 
nojalla seuraavien kahden vuoden aikana.

Kaksi vuotta eurooppalaista 
ammattikorttia koskevien säännöksien 
voimaantulosta komission on toteutettava 
vaikutustenarviointi, jolla arvioidaan 
menettelyn kestoa.

Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 d artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

eurooppalainen ammattikortti, toimitettava 
se vahvistettavaksi vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja ilmoitettava kyseiselle viranomaiselle 
vastaavasta IMI-tiedostosta.
Kotijäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle 
menettelyn tilasta. Kaksi vuotta 
eurooppalaista ammattikorttia koskevien 
säännöksien voimaantulosta komissio 
toteuttaa vaikutustenarvioinnin, jolla 
arvioidaan menettelyn kestoa.

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 e artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

rikosoikeudellisista seuraamuksista tai 
muista vakavista erityisistä olosuhteista, 
jotka ovat omiaan aiheuttamaan seurauksia 
eurooppalaisen ammattikortin haltijan 
tämän direktiivin nojalla harjoittamaan 
toimintaan. Päivityksiin sisältyvät 
sellaisten tietojen poistaminen, jotka eivät 
ole enää välttämättömiä. Päivitysten on 
perustuttava tuomioistuimen tai 
toimivaltaisen viranomaisen aiemmin 
tekemään päätökseen, jolla 
ammattihenkilöä on kielletty 
harjoittamasta ammattiaan. Asianosaisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava viipymättä kaikista 
päivityksistä eurooppalaisen ammattikortin 
haltijalle ja vastaavaan IMI-tiedostoon 
liittyville toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Jotta työnantaja voi arvioida, täyttääkö palveluntarjoaja tietylle tehtävälle asetetut 
pätevyysvaatimukset, ammattikortista pitäisi käydä ilmi tiedot palveluntarjoajan 
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koulutuksesta ja tämän suorittamista kursseista sekä palveluntarjoajan ammattikokemus.

Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 e artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
myönnettävä osittainen pätevyys harjoittaa 
ammattia alueellaan kuultuaan sen 
ammattialan eri sektoreiden keskeisiä 
kansallisia työmarkkinaosapuolia ja 
ammattiyhdistyksiä, jolla hakija toimii, 
mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 f artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

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

puolueettomasti erottaa muusta 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa kyseisen 
säännellyn ammatin piiriin kuuluvasta 
toiminnasta. Arvioidessaan yleisesti, 
voidaanko kyseinen toiminta erottaa 
muusta toiminnasta, vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on tarkasteltava muun muassa sitä, 
harjoitetaanko kyseistä toimintaa 
itsenäisenä toimintana kotijäsenvaltiossa.

Perustelu

Komission muotoilu menee tässä artiklassa pidemmälle kuin Euroopan unionin 
tuomioistuimen muotoilu 19. tammikuuta 2006 annetussa tuomiossa asiassa C-330/03 
(Colegio). Komissio on sitä mieltä, että jäsenvaltion on erotettava toiminta, jos sitä voidaan 
harjoittaa itsenäisenä toimintana kotijäsenvaltiossa. Euroopan unionin tuomioistuin ei 
puolestaan ole yhtä ehdoton ja katsoo, että kyseisen kriteerin pitäisi olla keskeisessä 
asemassa osittaisesta pätevyydestä päätettäessä.

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Perustelu

Kohta on poistettava 4 f artiklan 1 kohtaan tehdyistä muutoksista johtuen.

Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 f artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat kieltäytyä 
soveltamasta osittaisen pätevyyden 
periaatetta, mikäli kieltäytymistä
perustellaan yleiseen etuun liittyvällä 
pakottavalla syyllä, kuten 
kansanterveydellä, potilasturvallisuudella 
tai kuluttajansuojalla, sillä näin
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

Tarkistus 42

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos on kyse sijoittautumisesta
vastaanottavaan jäsenvaltioon, jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on yhdessä 
asianomaista ammattialaa edustavien 
keskeisten kansallisten 
työmarkkinaosapuolten ja ammatillisten 
yhdistysten kanssa tutkittava 
sijoittautumista koskevat hakemukset
III osaston I ja IV lukujen mukaisesti.

Perustelu

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten pitäisi huomioida kansallisten 
työmarkkinaosapuolten näkemykset ennen kuin myöntävät osittaisen pätevyyden 
palveluntarjoajalle, joka toimii kyseisten työmarkkinaosapuolten edustamalla ammattialalla.

Tarkistus 43

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

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

b) palvelun tarjoajan muuttaessa, jos 
palvelun tarjoaja on harjoittanut 
asianomaista ammattia yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa vähintään 
kahden vuoden ajan viimeisten kymmenen 
vuoden aikana ennen palvelujen 
tarjoamista, mikäli ammatti ei ole 
säännelty sijoittautumisjäsenvaltiossa. Tätä 
palvelujen vapaata tarjoamista ei sovelleta 
rakennusalan palvelujen suorittamiseen.
Kahden vuoden ammattikokemusta 
koskevaa ehtoa ei sovelleta, mikäli 
ammatti tai ammattiin johtava koulutus 
ovat säänneltyjä.

Perustelu

Vaarana on, että rakennusalan alihankkijat voivat toimia rajojen yli ilman todistetta 
vähimmäispätevyydestä. Tämä on ehkäistävä, jotta rakennusalan työpaikkoja voidaan 
suojella polkumyyntitarjouksilta.

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Perustelu

Komission ehdotus mahdollistaa sen, että sellainen palveluntarjoaja, jolla on alle kaksi 
vuotta ammattikokemusta, voi tarjota palveluja samaa kansallisuutta oleville henkilöille.
Tämä saattaisi johtaa siihen, että ulkomaiset palveluntarjoajat voivat vuokrata työntekijöitä 
palveluntarjoajan alkuperämaasta lievemmillä ehdoilla kuin ehdot, joita sovellettaisiin 
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vastaanottavan jäsenvaltion työntekijöihin.

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Jos tietyt palvelut, kuten virallisten asiakirjojen myöntäminen ja muut vastaanottavan 
jäsenvaltion vahvistusleimaa edellyttävät todennustoimet, rajataan ulkopuolelle, notaarit 
jakautuvat kahteen ryhmään, joilla on eri toimivaltuudet. Tämä voisi vääristää 
kuluttajansuojaa ja edellyttäisi asianmukaisen tiedon välittämistä kuluttajille.

Tarkistus 46

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

Komission teksti Tarkistus

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

e) kaikkien ammattien osalta todistus siitä, 
ettei henkilöltä ole väliaikaisesti eikä 
lopullisesti evätty lupaa ammatin 
harjoittamiseen eikä hänen ole 
tuomioistuimen päätöksellä todettu 
syyllistyneen rikokseen, jos jäsenvaltio tätä 
vaatii;
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Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 48

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) lisätään f a alakohta seuraavasti:
f a) kaikilta ammattihenkilöiltä todistus 
vastaanottavan jäsenvaltion kielen 
osaamisesta.”;

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

4. Kun palvelua tarjotaan ensimmäistä 
kertaa sellaisten säänneltyjen ammattien 
tapauksessa, joilla on kansanterveyteen tai 
yleiseen turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia ja joihin ei sovelleta 

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

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

Perustelu

III osaston II luvussa tarkoitettujen ammattien rajaaminen ulkopuolelle vaikuttaisi kielteisesti 
kansanterveyteen ja kansalaisten turvallisuuteen, sillä sen seurauksena itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja johtajat, joiden pätevyyttä ei ole tarkastettu, voisivat tarjota palveluja 
jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Koska joissain jäsenvaltioissa rakennusalan ulkomaiset 
työntekijät työskentelevät usein itsenäisinä ammatinharjoittajina, itsenäisten 
ammatinharjoittajien vapauttaminen ennakkotarkastuksesta aiheuttaisi kyseisellä alalla 
vakavia seurauksia työterveyden ja -turvallisuuden näkökulmasta.

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedoksi luettelo ammateista, joissa 
pätevyyden ennakkotarkastus on tarpeen, 
jotta vältetään vakava haitta yleiselle edulle
jäsenvaltion kansallisten lakien ja asetusten 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle erityinen perustelu jokaisesta 
luetteloon sisällytetystä ammatista.
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Perustelu

Katso johdanto-osan 4 kappaletta koskevan tarkistuksen 22 perustelu.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava palvelun tarjoajalle enintään 
kuukauden kuluessa ilmoituksen ja siihen 
liitettävien asiakirjojen vastaanottamisesta 
joko päätöksestään olla tarkistamatta 
palvelun tarjoajan ammattipätevyyttä tai 
tällaisen tarkastuksen tulos. Jos tarkastus 
jonkin vaikeuden vuoksi siirtyy, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava palvelun tarjoajalle 
ensimmäisen kuukauden kuluessa 
viivästyksen syy. Vaikeus on ratkaistava 
kuukauden kuluessa kyseisestä 
ilmoituksesta, ja lopullinen päätös on 
tehtävä kahden kuukauden kuluessa 
vaikeuden ratkaisemisesta lukien.

Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava palvelun tarjoajalle enintään 
kuukauden kuluessa ilmoituksen ja siihen 
liitettävien asiakirjojen vastaanottamisesta 
joko päätöksestään olla tarkistamatta 
palvelun tarjoajan ammattipätevyyttä tai 
tällaisen tarkastuksen tulos. Jos tarkastus 
jonkin vaikeuden vuoksi siirtyy, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava palvelun tarjoajalle 
ensimmäisen kuukauden kuluessa 
viivästyksen syy. Vaikeus on ratkaistava 
mahdollisimman pian kyseisestä 
ilmoituksesta, ja lopullinen päätös on 
tehtävä kahden kuukauden kuluessa 
vaikeuden ratkaisemisesta lukien.

Tarkistus 52

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

Komission teksti Tarkistus

Mikäli palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ja vastaanottavan 
jäsenvaltion edellyttämän koulutuksen 
välillä on olennainen ero, joka saattaa 
vaarantaa kansanterveyden tai yleisen 
turvallisuuden, eikä sitä voida korvata 
palvelun tarjoajan ammattikokemuksen 

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

on hankkinut puuttuvat tiedot ja 
pätevyyden, esimerkiksi suorittamalla 
kelpoisuuskokeen. Palvelun tarjoaminen on 
joka tapauksessa voitava aloittaa 
kuukauden kuluessa siitä, kun kolmannen 
alakohdan mukainen päätös on tehty.

Perustelu

Arkioppiminen (“työssä oppiminen”) ei voi korvata muodollista koulutusta ja jatkokoulutusta 
(esim. vuorottelukoulutus).

Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
7 artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 54

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

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta epäilyttävissä tapauksissa 
kaikkia sellaisia tietoja, jotka koskevat 
palvelun tarjoajan sijoittautumisen 
laillisuutta ja moitteetonta toimintaa sekä 
sitä, että ammatillisia kurinpito- tai 
rikosoikeudellisia seuraamuksia ei ole 

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

langetettu. Pätevyyden tarkastuksen 
yhteydessä vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta tietoja palvelun tarjoajan 
koulutusjaksoista siinä määrin kuin tämä 
on tarpeen yleisen edun kannalta
todennäköisesti haitallisten olennaisten 
erojen arvioimiseksi.
Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava nämä tiedot 
56 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Katso johdanto-osan 4 kappaletta koskevan tarkistuksen 5 perustelu.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 11 artiklassa tarkoitettuna 
muodollista pätevyyttä osoittavana 
asiakirjana on pidettävä muodollista 
pätevyyttä osoittavaa yksittäistä asiakirjaa 
tai tällaisten asiakirjojen yhdistelmää, 
jonka toimivaltainen viranomainen on 
antanut jäsenvaltiossa, edellyttäen että 
asiakirja on annettu unionissa suoritetusta 
koko- tai osa-aikaisesta muodollisesta tai 
muusta koulutuksesta, jonka kyseinen 
jäsenvaltio tunnustaa vastaavantasoiseksi ja 
että asiakirja antaa jäsenvaltion alueella 
samat oikeudet ryhtyä harjoittamaan tai 
harjoittaa ammattia tai valmistaa tämän 
ammatin harjoittamiseen.

Edellä 11 artiklassa tarkoitettuna 
muodollista pätevyyttä osoittavana 
asiakirjana on pidettävä muodollista 
pätevyyttä osoittavaa yksittäistä asiakirjaa 
tai tällaisten asiakirjojen yhdistelmää, 
jonka toimivaltainen viranomainen on 
antanut jäsenvaltiossa, edellyttäen että 
asiakirja on annettu unionissa suoritetusta 
koko- tai osa-aikaisesta muodollisesta 
koulutuksesta, jonka kyseinen jäsenvaltio 
tunnustaa vastaavantasoiseksi ja että 
asiakirja antaa jäsenvaltion alueella samat 
oikeudet ryhtyä harjoittamaan tai harjoittaa 
ammattia tai valmistaa tämän ammatin 
harjoittamiseen.
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Perustelu

Muuta kuin muodollista koulutusta (“learning by doing”) ei voida rinnastaa muodolliseen 
koulutukseen, jossa suorituksia tarkkaillaan. Muutoin muodollisen koulutuksen arvo laskisi ja 
suoritusten laatu laskisi merkittävästi.

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Perustelu

13 artiklan 4 kohta estää itsenäisen käsityöammatin harjoittajien rajatylittävän toiminnan. He 
kuuluvat 11 c artiklassa tarkoitettuun luokkaan.

Tarkistus 57

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

Komission teksti Tarkistus

11 a) Lisätään 13 a artikla seuraavasti:
“13 a artikla
Jos jäsenvaltio vaatii omilta 
ammattihenkilöiltään jatkuvaa 
ammatillista kehittymistä ja sen 
osoittamista, sillä on oikeus ulottaa 
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vaatimus koskemaan myös kaikkia 
sellaisia muiden jäsenvaltioiden ammatti-
henkilöitä, jotka aikovat harjoittaa 
toimintaa niiden alueella.”

Tarkistus 58

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Vastaanottava jäsenvaltio voi 13 artiklan 
estämättä edellyttää hakijan suorittavan 
enintään kolme vuotta kestävän 
sopeutusajan tai kelpoisuuskokeen, jos 
hänen saamansa koulutuksen sisältö on 
ammatillista toimintaa koskevilta osiltaan 
olennaisesti erilainen kuin koulutuksen 
sisältö vastaanottavassa jäsenvaltiossa, jos 
esitetyn koulutuksen kesto on vähintään 
vuoden vastaanottavan jäsenvaltion 
edellyttämää lyhyempi ja/tai jos 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa säännelty 
ammatti koostuu yhdestä tai useammasta 
sellaisesta säännellystä 
ammattitoiminnasta, joka ei sisälly 
säänneltyyn ammattiin siinä 
jäsenvaltiossa, josta hakija tulee, ja tämä 
ero vastaa vastaanottavan jäsenvaltion 
edellyttämää erikoiskoulutusta ja sisältää 
aiheita, jotka olennaisesti eroavat hakijan 
esittämän pätevyystodistuksen tai 
muodollista pätevyyttä osoittavan 
asiakirjan sisällöstä.

Perustelu

Ei ole ymmärrettävää, miksi 14 artiklan 1 kohdan a ja c perustetta ei voitaisi jatkossa 
soveltaa. Ne ovat osoittautuneet jäsenvaltioiden toimivaltaisille elimille erittäin 
käyttökelpoisiksi välineiksi. Ehdotetussa tarkistuksessa säilytetään a ja c peruste.
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Tarkistus 59

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

Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään 3 kohdan ensimmäisen 
alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

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

Tarkistus 60

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 61

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 62

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 23 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
33 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

23 a) Lisätään seuraava 33 b artikla:
“33 b artikla
Siirtymäsäännökset
Jäsenvaltioiden on kuuden vuoden 
kuluessa [tämän direktiivin 
voimaantulopäivä] mukautettava 
koulutusjärjestelmiänsä 31 artiklan 
1 kohdan uusiin vaatimuksiin, joissa 
edellytetään sairaanhoitajilta ja kätilöiltä 
12 vuoden yleissivistäviä opintoja tai 
vastaavantasoisen tutkinnon 
suorittamista.”

Tarkistus 64

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 30 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
44 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 66

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Harjoittelu on suoritettava jäsenvaltiossa 
sellaisen henkilön valvonnassa, joka 
tarjoaa riittävät takeet kyvyistään tarjota 
käytännöllistä koulutusta. Se on 
suoritettava 1 kohdassa tarkoitettujen 
opintojen päättymisen jälkeen. Harjoittelun 
suorittaminen on osoitettava muodollista 
pätevyyttä osoittaviin asiakirjoihin 
liitettävällä todistuksella.
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Tarkistus 68

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 säädettyyn 
tasoon;

Direktiivin 11 artiklaa ei sovelleta 
liitteen V 1 kohdan soveltamisalaan 
kuuluviin ammatteihin.

Tarkistus 69

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 III luvun eikä 
10 artiklan b alakohdan nojalla;

Tarkistus 70

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

käyttäen avointa ja oikeudenmukaista 
menettelyä, johon ovat osallistuneet myös 
kansalliset työmarkkinaosapuolet, eri 
alojen ammatilliset yhdistykset sekä 
jäsenvaltioiden intressitahot riippumatta
siitä, onko ammatti niissä säännelty;

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
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 ole säännelty;

c) yhteinen koulutustesti on valmisteltu 
käyttäen avointa ja oikeudenmukaista 
menettelyä, johon ovat osallistuneet myös 
kansalliset työmarkkinaosapuolet, eri 
alojen ammatilliset yhdistykset sekä
jäsenvaltioiden sidosryhmät riippumatta 
siitä, onko ammatti niissä säännelty;

Tarkistus 72

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

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 
toimivaltainen viranomainen varmistaa
kielitaidon hakijalle maksuttomasti, jos on 
vakavia ja konkreettisia epäilyksiä 
ammattihenkilön riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.
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Tarkistus 73

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 potilasturvallisuuteen tai koulutuksen 
laatuun 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 tai työmarkkinaosapuolet
ovat tätä pyytäneet itsenäisinä 
ammatinharjoittajina kansallisten 
terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella 
toimivien ammattihenkilöiden suhteen.
Toimivaltaisen viranomaisen suorittama 
kielitaidon tarkastus ei estä työnantajaa 
tarkastamasta uudelleen asianomaisen 
henkilön kielitaitoa tapauskohtaisesti.

Tarkistus 74

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.
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Tarkistus 75

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

Komission teksti Tarkistus

Palkallisen harjoittelun tunnustaminen Harjoittelun tunnustaminen

Tarkistus 76

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.

Tarkistus 77

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

Komission teksti Tarkistus

1. 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:

1. Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle niiden 
ammattihenkilöiden tiedot, joilta on evätty
tilapäisesti tai pysyvästi oikeus harjoittaa 
kotijäsenvaltion tai vastaanottavan
jäsenvaltion alueella seuraavia 
ammattitoimintoja:
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Tarkistus 78

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

Komission teksti Tarkistus

c a) 10 artiklan nojalla tunnustetut 
sairaanhoitajat;

Tarkistus 79

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 
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.

2. Jos 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 
käyttäytymistä, toimia tai olosuhteita 
koskevia nimenomaisia seikkoja, jotka 
voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten 
terveydelle tai turvallisuudelle, yleiselle 
edulle 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.
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Perustelu

Hälytysmekanismia ei pitäisi rajoittaa koskemaan vain direktiivin 2006/123/EY 
soveltamisalaan kuuluvia tapauksia. Sen sijaan se pitäisi ulottaa koskemaan kaikkia 
ammattihenkilöitä, jotka aiheuttavat toisessa jäsenvaltiossa toimillaan haittaa henkilöiden 
terveydelle ja turvallisuudelle tai ympäristölle tai yleiselle edulle.

Tarkistus 80

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.

Tarkistus 81

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Keskitettyjen palvelupisteiden 
toiminta ei vaikuta viranomaisten 
tehtävien ja toimivallan jakoon 
kansallisissa järjestelmissä.
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Tarkistus 82

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) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
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YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN 
TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä 
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) annetun asetuksen muuttamisesta
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Valmistelija: Anja Weisgerber

LYHYET PERUSTELUT

Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin muuttaminen on yksi 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 12 viputekijästä kasvun vauhdittamiseksi ja 
luottamuksen lisäämiseksi. Komission ehdotuksen tavoitteena on lisätä liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla helpottamalla ja nopeuttamalla ammattipätevyyksien 
tunnustamismenettelyjä. Vaikka henkilöiden vapaa liikkuvuus on yksi sisämarkkinoiden 
neljästä perusvapaudesta, edelleen 20 prosenttia SOLVIT-tapauksista koskee 
ammattipätevyyksien tunnustamiseen liittyviä ongelmia.

Komissio esitti kahden julkisen kuulemisen perusteella joulukuussa 2011 ehdotuksensa 
ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin muuttamisesta.

Koska tämän lausunnon laatija on ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta, valmistelija keskittyy erityisesti tiettyihin terveydenhuollon 
ammatteihin sekä terveysalaan liittyviin näkökohtiin. Keskiössä on potilasturvallisuus.

Ehdotuksen keskeiset kohdat

Eurooppalainen ammattikortti

Komission ehdotuksen keskeisiä kohtia on eurooppalainen ammattikortti, jota parlamentti piti 
marraskuussa 2011 antamassaan päätöslauselmassa hyvänä ajatuksena. Sähköisen todistuksen 
kaltaisen ammattikortin avulla on tarkoitus nopeuttaa ja helpottaa tunnustamismenettelyä ja 
tehdä siitä läpinäkyvämpi. Kortin käyttöönotto on vapaaehtoista ja tapahtuu ammattialan 
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järjestöjen pyynnöstä. Jos kortti otetaan käyttöön, on käytettävä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää (IMI).

Valmistelija kannattaa ammattikortin käyttöönottoa ja IMI-järjestelmän käyttöä, mutta katsoo, 
että kortin vapaaehtoista luonnetta on korostettava voimakkaammin. Lisäksi valmistelija pitää 
ehdotukseen sisältyviä käsittelyaikoja liian kunnianhimoisina, ja olettama, että vastaanottavan 
jäsenvaltion päätöksen antamatta jättäminen tarkoittaisi automaattisesti ammattipätevyyden 
tunnustamista, on ristiriidassa potilasturvallisuuteen liittyvän tavoitteen kanssa. Jos 
viranomainen ei hakemusruuhkan vuoksi kykene käsittelemään hakemusta määräajassa, sen 
olisi hylättävä hakemus, jotta ei pääse syntymään vaaratilanteita. Hakijan olisi siis aloitettava 
hakemusmenettely uudelleen, mikä pitkittäisi menettelyä tarpeettomasti ja olisi ristiriidassa 
ammattikortin idean eli pätevyyden nopean tunnustamisen kanssa.

Automaattiseen tunnustamismenettelyyn kuuluvia ammatteja koskevat vähimmäisvaatimukset

Automaattiseen tunnustamismenettelyyn kuuluu tällä hetkellä seitsemän ammattia, joista 
kuusi on hoitoalan ammatteja. Nämä ovat lääkärin, hammaslääkärin, eläinlääkärin, 
sairaanhoitajan, kätilön ja proviisorin ammatit. Automaattinen tunnustaminen perustuu 
koulutussisältöjen ja koulutusta koskevien vaatimusten yhdenmukaistamiseen jäsenvaltioissa.
Tämän perusteella pätevyydet, jotka ovat direktiivin liitteen V mukaisia, on tunnustettava 
toisessa jäsenvaltiossa automaattisesti ja ilman pätevyyden tarkastamista.

Komission ehdotuksessa päivitetään lääkäreitä, sairaanhoitajia ja kätilöitä koskevia 
vähimmäiskoulutusvaatimuksia.

Valmistelija vastustaa sitä, että sairaanhoitajan ja kätilön koulutukseen pääsyn edellytyksenä 
olevaa yleissivistävien kouluopintojen pituutta lisättäisiin 10 vuodesta 12 vuoteen. Juuri 
hoitoalan uhkaavan työvoimapulan vuoksi on ehdottomasti lisättävä liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla. On kuitenkin pidettävä huoli siitä, että ehtojen tiukentamisella, kuten 
sairaanhoitajien ja kätilöiden tapauksessa, ei luoda uusia keinotekoisia esteitä. Koulutuksena 
ilmaistun edellytyksen yleinen tiukentaminen on ristiriidassa sen kanssa, että tarkoituksena on 
selviytyä Eurooppaa uhkaavasta hoitoalan työvoimapulasta. Komissio on perustellut 
yleissivistävän koulutuksen pidentämistä hoitoalan lisääntyneillä vaatimuksilla. Valmistelija 
katsoo kuitenkin, että hoitoalan lisääntyviin vaatimuksiin ei voida vastata pidentämällä 
yleissivistävien kouluopintojen kestoa, vaan on parannettava koulutusta. Euroopan erilaisten 
koulujärjestelmien vuoksi ei ole myöskään järkevää keskittyä pelkästään kouluvuosien 
määrään. Direktiivillä koordinoidaan koulutuksen vähimmäisvaatimuksia. Jäsenvaltiot saavat 
siis määrätä koulutukseen pääsyn ehdoksi yli kymmenvuotisen yleissivistävän koulutuksen.

Osittainen pätevyys

Osittainen pätevyys tarkoittaa, että vastaanottava jäsenvaltio voi rajoittaa säänneltyyn 
ammattiin pääsyn poikkeuksellisesti sellaisiin tehtäviin, jotka vastaavat kotijäsenvaltiossa 
hankittua pätevyyttä.

Osittaisen pätevyyden ajatus on periaatteessa tervetullut, sillä se voi auttaa lisäämään 
liikkuvuutta unionissa. Potilasturvallisuuteen liittyvistä syistä sitä ei saa kuitenkaan soveltaa 
hoitoalan ammatteihin.
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Hälytysmekanismi

Komissio ehdottaa hälytysmekanismin käyttöönottoa. Komission ehdotuksen mukaan 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat velvollisia varoittamaan muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisia viranomaisia ammattihenkilöistä, joilta viranomainen tai tuomioistuin on 
kieltänyt ammatinharjoittamisen.

Valmistelija pitää tätä erittäin hyvänä, koska on esimerkkejä siitä, että hoitoalan 
ammattihenkilö on menettänyt toimilupansa kotijäsenvaltiossaan mutta työskennellyt siitä 
huolimatta luvatta toisessa jäsenvaltiossa.

Hälytysmekanismia olisi kuitenkin sovellettava kaikkiin hoitoalan ammatteihin, kuuluvatpa 
ne sitten automaattisen tai yleisen tunnustamisjärjestelmän piiriin. Keinotekoisen eron 
tekeminen hälytysmekanismin soveltamisessa ei ole potilasturvallisuuden kannalta 
asianmukaista.

Kielitaitovaatimukset

Potilasturvallisuuden varmistamiseksi hoitoalan ammattihenkilöillä on oltava riittävä 
kielitaito. Valmistelijan mielestä on kuitenkin ehdottomasti varmistettava, että kielitaito 
tarkastetaan ennen ammattiin pääsyä.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 46 artiklan, 53 artiklan 
1 kohdan ja 62 ja 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 46 artiklan, 53 artiklan 
1 kohdan, 62, 114 ja 168 artiklan,

Perustelu

Tarkistetulla direktiivillä on voitava varmistaa, että kansalaisten turvallisuus on 
ammattihenkilöiden vapaan liikkuvuuden päällimmäinen tavoite. Ehdotuksella olisi näin ollen 
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oltava sekä kansanterveyden (SEUT-sopimuksen 168 artikla) että sisämarkkinat (SEUT-
sopimuksen 114 artikla) kattava yhdistetty oikeusperusta. Siten varmistetaan, että jäsenvaltiot 
pystyvät tarpeen tullen suojelemaan potilaita ja kuluttajia mahdollisilta vahingoilta.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Ammattihenkilöiden vapaan 
liikkuvuuden edistämiseksi ja pätevyyden 
tehokkaan ja avoimen tunnustamisen 
varmistamiseksi olisi otettava käyttöön 
eurooppalainen ammattikortti. Kortti on 
erityisen tarpeellinen väliaikaisen 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja 
pätevyyden tunnustamiseksi 
automaattisessa tunnustamisjärjestelmässä 
sekä yksinkertaistetun 
tunnustamisprosessin edistämiseksi 
yleisessä järjestelmässä. Kortti olisi 
myönnettävä ammattihenkilön pyynnöstä, 
kun hän on toimittanut tarvittavat asiakirjat 
ja kun toimivaltaiset viranomaiset ovat 
saattaneet loppuun asiaan liittyvät 
tarkistus- ja varmennusmenettelyt. Kortin 
toimintaa olisi tuettava sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI), joka on 
perustettu hallinnollisesta yhteistyöstä 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) 
annetussa asetuksessa (EU) N:o […]. Tällä 
mekanismilla olisi voitava lisätä 
synergiavaikutuksia ja luottamusta 
toimivaltaisten viranomaisten kesken, 
poistaa samalla viranomaisten 
päällekkäinen hallinnollinen työ ja lisätä 
avoimuutta ja varmuutta 
ammattihenkilöiden kannalta. Kortin haku-
ja myöntämisprosessi olisi jäsenneltävä 
selkeäksi, ja siihen olisi sisällytettävä 
takeet ja vastaavat muutoksenhakuoikeudet 
hakijalle. Kortin ja siihen liittyvän IMI-
järjestelmän työnkulun avulla olisi 
varmistettava tallennettujen tietojen eheys, 

(3) Ammattihenkilöiden vapaan 
liikkuvuuden edistämiseksi ja pätevyyden 
tehokkaan ja avoimen tunnustamisen 
varmistamiseksi olisi otettava käyttöön 
eurooppalainen ammattikortti. Kortti on 
erityisen tarpeellinen väliaikaisen 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja 
pätevyyden tunnustamiseksi 
automaattisessa tunnustamisjärjestelmässä 
sekä yksinkertaistetun 
tunnustamisprosessin edistämiseksi 
yleisessä järjestelmässä. Kortti olisi 
myönnettävä ammattihenkilön pyynnöstä, 
kun hän on toimittanut tarvittavat asiakirjat 
ja kun toimivaltaiset viranomaiset ovat 
saattaneet loppuun asiaan liittyvät 
tarkistus- ja varmennusmenettelyt. Kortin 
toimintaa olisi tuettava sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI), joka on 
perustettu hallinnollisesta yhteistyöstä 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) 
annetussa asetuksessa (EU) N:o […]. Tällä 
mekanismilla olisi voitava lisätä 
synergiavaikutuksia ja luottamusta 
toimivaltaisten viranomaisten kesken, 
poistaa samalla viranomaisten 
päällekkäinen hallinnollinen työ ja lisätä 
avoimuutta ja varmuutta 
ammattihenkilöiden kannalta. Kortin haku-
ja myöntämisprosessi olisi jäsenneltävä 
selkeäksi, ja siihen olisi sisällytettävä 
takeet ja vastaavat muutoksenhakuoikeudet 
hakijalle. Kortin ja siihen liittyvän IMI-
järjestelmän työnkulun avulla olisi 
varmistettava tallennettujen tietojen eheys, 
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aitous ja luottamuksellisuus ja vältettävä 
järjestelmään sisältyvien tietojen laiton ja 
luvaton kysely.

aitous ja luottamuksellisuus ja vältettävä 
järjestelmään sisältyvien tietojen laiton ja 
luvaton kysely. Ammattipätevyyden 
tunnustaminen korttijärjestelmän 
puitteissa kuuluu yksinomaan 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaan.

Perustelu

Tarkistuksessa täsmennetään, ettei pidä jäädä epäselväksi, mikä taho on vastuussa 
pätevyyden tunnustamisesta ammattikorttijärjestelmän puitteissa. Tunnustamisprosessin 
avoimuuden, luotettavuuden ja laadukkuuden varmistamisen on oltava kokonaan 
vastaanottavan jäsenvaltion vastuulla.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiiviä 2005/36/EY sovelletaan 
ainoastaan niihin ammattihenkilöihin, jotka 
haluavat jatkaa samaa ammattia toisessa 
jäsenvaltiossa. Joissain tapauksissa 
kyseinen toiminta on vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa osa toimialaltaan laajempaa 
ammattia. Jos toimialojen väliset erot ovat 
niin suuret, että ammattilaiselta 
edellytetään tosiasiassa kokonaisen 
koulutusohjelman suorittamista puutteiden 
korvaamiseksi, ja jos ammattihenkilö tätä 
pyytää, vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
näissä erityisolosuhteissa myönnettävä 
hänelle osittainen pätevyys. Yleiseen etuun 
liittyvistä pakottavista syistä, kuten 
lääketieteen tohtorien tai muiden 
terveydenhuollon ammattilaisten ollessa 
kyseessä, jäsenvaltion olisi voitava evätä 
osittainen pätevyys.

(4) Direktiiviä 2005/36/EY sovelletaan 
ainoastaan niihin ammattihenkilöihin, jotka 
haluavat jatkaa samaa ammattia toisessa 
jäsenvaltiossa. Joissain tapauksissa 
kyseinen toiminta on vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa osa toimialaltaan laajempaa 
ammattia. Jos toimialojen väliset erot ovat 
niin suuret, että ammattilaiselta 
edellytetään tosiasiassa kokonaisen 
koulutusohjelman suorittamista puutteiden 
korvaamiseksi, ja jos ammattihenkilö tätä 
pyytää, vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
näissä erityisolosuhteissa myönnettävä 
hänelle osittainen pätevyys. Yleiseen etuun 
liittyvistä pakottavista syistä, joita ovat 
esimerkiksi potilasturvallisuus,
jäsenvaltion olisi voitava evätä osittainen 
pätevyys. Potilasturvallisuuteen liittyvistä 
syistä osittaista pätevyyttä ei sovelleta 
hoitoalan ammatteihin.

Perustelu

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

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sairaanhoidon ja kätilöiden ammatit 
ovat kehittyneet merkittävästi kolmen 
viime vuosikymmenen aikana:
yhteisöperustainen terveydenhuolto,
monimutkaisten hoitojen käyttö ja 
jatkuvasti kehittyvä tekniikka edellyttävät 
sairaanhoitajilta ja kätilöiltä kykyä 
itsenäisempään työskentelyyn.
Sairaanhoidon ja kätilön ammattien 
opiskelijoiden valmistamiseksi näihin 
monitahoisiin terveydenhuollon 
vaatimuksiin heillä olisi oltava vankat 
yleissivistävät opinnot suoritettuina ennen 
koulutuksen aloittamista. Koulutuksen 
pääsyvaatimuksia olisi tämän vuoksi 
tiukennettava siten, että ehtona on 
12 vuoden oppimäärä yleissivistäviä 
opintoja tai vastaavantasoisen tutkinnon 
suorittaminen.

(15) Sairaanhoidon ja kätilöiden ammatit 
ovat kehittyneet merkittävästi kolmen 
viime vuosikymmenen aikana:
yhteisöperustainen terveydenhuolto, 
monimutkaisten hoitojen käyttö ja 
jatkuvasti kehittyvä tekniikka edellyttävät 
sairaanhoitajilta ja kätilöiltä kykyä 
itsenäisempään työskentelyyn.
Sairaanhoidon ja kätilön ammattien 
opiskelijoiden valmistamiseksi näihin 
monitahoisiin terveydenhuollon 
vaatimuksiin heillä on jatkossakin oltava 
vankat yleissivistävät opinnot suoritettuina 
ennen koulutuksen aloittamista, mutta 
ratkaisevia ovat kuitenkin koulutuksen 
laatu ja sisältö, joita on jatkuvasti 
mukautettava näiden ammattien uusiin 
haasteisiin.

Perustelu

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und Pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen und die 
Zulassungsvoraussetzung auf eine mindestens zehnjährige allgemeine Schulausbildung 
festzusetzen. Zudem kann den gestiegenen Anforderungen im Gesundheitswesen nicht durch 
eine längere Schulbildung, sondern durch eine verbesserte Ausbildung Rechnung getragen 
werden.

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

Tarkistus 5
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Terveydenhuollon ammattilaisten 
liikkuvuutta olisi käsiteltävä myös 
Euroopan terveydenhuoltohenkilöstön 
laajemmassa asiayhteydessä. Siihen olisi 
paneuduttava erityisellä Euroopan tason 
strategialla ja yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa, jotta voitaisiin varmistaa 
potilaiden ja kuluttajien mahdollisimman 
korkeatasoinen suojelu ja säilyttää 
samalla kansallisten 
terveydenhuoltojärjestelmien rahoituksen 
ja organisaation kestävyys.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) 
Kaksoisammattikoulutusjärjestelmät ovat 
alhaisen nuorisotyöttömyyden keskeinen 
osatekijä, koska ne on räätälöity talouden 
ja työmarkkinoiden vaatimusten 
mukaisiksi. Tämä varmistaa mutkattoman 
siirtymisen koulutuksesta työelämään. Jos 
jollakin säännellyllä ammattialalla 
aiotaan luoda yleiset koulutuspuitteet, 
joita varten jossakin jäsenvaltiossa on jo 
käytössä kaksoiskoulutusjärjestelmä, 
yleisten koulutuspuitteiden olisi silloin 
perustuttava tähän käsitteelliseen 
lähestymistapaan siten, että samalla 
kuitenkin säilytetään kyseessä olevassa 
jäsenvaltiossa käytössä olevat normit.

Tarkistus 7
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Direktiiviin 2005/36/EY sisältyy jo 
nyt selkeä velvollisuus, jonka mukaan 
ammattihenkilöillä on oltava tarvittava 
kielitaito. Velvollisuuden tarkistaminen on 
tuonut ilmi tarpeen selkeyttää 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
työnantajien roolia erityisesti 
potilasturvallisuuden vuoksi. Kielitaidon 
testaamisen olisi näissä ammateissa 
oltava joka tapauksessa kohtuullista ja 
tarpeellista, eikä se saisi olla peruste 
ammattihenkilöiden sulkemiseksi 
työmarkkinoilta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa.

(19) Direktiiviin 2005/36/EY sisältyy jo 
nyt velvollisuus, jonka mukaan 
ammattihenkilöillä on oltava tarvittava 
kielitaito. Velvollisuuden tarkistaminen on 
tuonut ilmi tarpeen määritellä 
kielitaitovaatimukset tarkemmin ja
selkeyttää toimivaltaisten viranomaisten ja 
työnantajien roolia erityisesti 
potilasturvallisuuden vuoksi.

Vaikka kielitestit eivät saisi olla 
ammattipätevyyden tunnustamatta 
jättämisen peruste, sellaisten ammattien 
tapauksessa, joilla on vaikutusta 
potilaisiin, kuten esimerkiksi 
potilasturvallisuus ja hoitotoimenpiteet 
sekä palvelujen tarjoaminen ja potilaille 
tiedottaminen, on erittäin tärkeää testata 
kielitaito ennen kuin henkilölle annetaan 
lupa harjoittaa ammattia. Sen kielialueen 
virallisen kielen tai virallisten kielten 
taito, jolla ammattihenkilö haluaa 
työskennellä, on ehdoton edellytys. Kieliä 
koskevan yhteisen eurooppalaisen 
viitekehyksen tasoa C1 olisi pidettävä 
tässä asiassa vähimmäisnormina.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Vaikka direktiiviin sisältyy jo nyt 
jäsenvaltioiden yksityiskohtaisesti 
määritelty velvollisuus tietojenvaihtoon, 

(22) Vaikka direktiiviin sisältyy jo nyt 
jäsenvaltioiden yksityiskohtaisesti 
määritelty velvollisuus tietojenvaihtoon, 
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velvollisuutta olisi vahvistettava 
entisestään. Jäsenvaltioiden reagointi 
tietopyyntöihin ei riitä, vaan niiden olisi 
annettava hälytys muille jäsenvaltioille 
ennakoivasti. Hälytysjärjestelmän olisi 
oltava vastaava kuin 
direktiivissä 2006/123/EY.
Direktiivin 2005/36/EY nojalla 
automaattisesta tunnustamisesta 
hyötyville terveydenhuollon 
ammattihenkilöille tarvitaan kuitenkin 
erityinen hälytysmekanismi. Sitä olisi 
sovellettava myös eläinlääkäreihin, 
jolleivät jäsenvaltiot ole ottaneet käyttöön 
direktiivissä 2006/123/EY säädettyä 
hälytysmekanismia. Kaikille jäsenvaltioille 
olisi lähetettävä hälytys, jollei 
ammattihenkilöllä ole enää oikeutta siirtyä 
toiseen jäsenvaltioon kurinpitotoimen tai 
rikosoikeudellisen tuomion vuoksi. Hälytys 
olisi annettava IMIn välityksellä 
riippumatta siitä, onko ammattihenkilö 
käyttänyt direktiivin 2005/36/EY nojalla 
hänelle kuuluvia oikeuksia tai onko hän 
hakenut ammattipätevyytensä 
tunnustamista eurooppalaisen 
ammattikortin tai direktiivissä säädetyn 
muun menetelmän avulla.
Hälytysmenettelyn olisi oltava 
henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
mukainen.

velvollisuutta olisi vahvistettava 
entisestään. Jäsenvaltioiden reagointi 
tietopyyntöihin ei riitä, vaan niiden olisi 
annettava hälytys muille jäsenvaltioille 
ennakoivasti. Kaikille jäsenvaltioille olisi 
lähetettävä hälytys, jollei 
ammattihenkilöllä ole enää oikeutta siirtyä 
toiseen jäsenvaltioon sellaisen
kurinpitotoimen tai rikosoikeudellisen 
tuomion johdosta, joka rajoittaa kokonaan 
tai osittain tämän oikeutta laillisesti 
harjoittaa ammattiaan, tai jos 
ammattihenkilö on ammattipätevyyden 
tunnustamista hakiessaan käyttänyt tai 
yrittänyt käyttää hyväkseen vääriä 
asiakirjoja. Hälytys olisi annettava IMIn 
välityksellä riippumatta siitä, onko 
ammattihenkilö käyttänyt 
direktiivin 2005/36/EY nojalla hänelle 
kuuluvia oikeuksia tai onko hän hakenut 
ammattipätevyytensä tunnustamista 
eurooppalaisen ammattikortin tai 
direktiivissä säädetyn muun menetelmän 
avulla. Hälytysmenettelyn olisi oltava 
henkilötietojen suojaa ja muita 
perusoikeuksia koskevan unionin oikeuden 
mukainen.

Perustelu

Komission ehdottamasta sanamuodosta seuraisi, että hälytysmenettelyä sovellettaisiin niihin 
hoitoalan ammatteihin, joihin sovelletaan automaattista tunnustamista. Potilasturvallisuuteen 
liittyvistä syistä ei pitäisi tehdä keinotekoista eroa automaattisen tunnustamismenettelyn 
piiriin kuuluvien hoitoalan ammattien ja yleisen tunnustamismenettelyn piiriin kuuluvien 
hoitoalan ammattien välillä.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti 
liitteen I ajantasaistamiseksi, 
eurooppalaista ammattikorttia koskevien 
maksujen laskentaperusteiden 
määrittelemiseksi, eurooppalaiseen 
ammattikorttiin edellytettävien 
asiakirjojen yksityiskohtien 
vahvistamiseksi, liitteessä IV määriteltyjen 
ammattien luettelon mukauttamiseksi, 
liitteessä V olevan 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdan 
mukauttamiseksi, lääketieteen tohtorien, 
yleisestä sairaanhoidosta vastaavien 
sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, 
eläinlääkärien, kätilöiden, proviisoreiden 
ja arkkitehtien tietojen ja taitojen 
selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi, uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja 
yhteisten koulutustestien 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 

(24) Jotta direktiivin 2005/36/EY tiettyjä, 
epäoleellisia osia voidaan täydentää tai 
muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti 
liitteen I ajantasaistamiseksi, liitteessä IV 
määriteltyjen ammattien luettelon 
mukauttamiseksi, arkkitehtien tietojen ja 
taitojen selventämiseksi, erikoislääkärien ja 
erikoishammaslääkärien koulutusta 
koskevien vähimmäisharjoittelujaksojen 
mukauttamiseksi, uusien lääketieteen 
erikoisalojen sisällyttämiseksi liitteessä V 
olevaan 5.1.3 kohtaan, liitteessä V olevan 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 kohdan 
luetteloiden muuttamiseksi, uusien 
hammaslääketieteen erikoisalojen 
sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 
5.3.3 kohtaan, yhteisten koulutuspuitteiden 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi ja 
yhteisten koulutustestien 
soveltamisedellytysten määrittämiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.
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toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 166 artiklan mukaan jäsenvaltiot vastaavat ammatillisen koulutuksen 
sisällöstä.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan kolmas kohta 
seuraavasti:
“Tämän direktiivin soveltaminen ei 
rajoita toimenpiteitä, jotka ovat 
välttämättömiä kuluttajien ja terveyden 
korkeatasoisen suojan takaamiseksi.”.

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

-j) 'kaksoiskoulutuksella' ammatillisen 
pätevyyden vuorottelevaa tarjoamista 
kahdessa oppimisympäristössä –
työympäristössä ja ammattikoulussa –
koordinoitujen koulutus- ja laatunormien 
pohjalta. Termi 'ammatillinen pätevyys' 
tarkoittaa kykyä ja halua käyttää tietoja, 
kykyjä ja henkilökohtaisia, sosiaalisia ja 
metodologisia taitoja sekä työtilanteissa 
että ammatillista ja henkilökohtaista 
kehitystä varten;
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) 'palkallisella harjoittelulla' valvotun ja 
palkallisen toiminnan harjoittamista 
tarkoituksena saada oikeus harjoittaa 
säänneltyä ammattia kokeen perusteella;

j) 'harjoittelulla' valvotun toiminnan 
harjoittamista säänneltyyn ammattiin 
pääsemiseksi jäsenvaltion lakien, 
asetuksien tai hallinnollisten määräysten 
mukaisesti;

Perustelu

Sana “palkallinen” on tarpeen poistaa, koska henkilöiden, jotka suorittavat harjoittelujaksoa, 
joka on olennainen osa heidän ammatillista koulutustaan, ei pitäisi joutua epäsuotuisampaan 
asemaan, jos he ovat palkattomassa harjoittelussa. Sisällyttämällä tekstiin sanat 
“jäsenvaltion lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten mukaisesti” selvennetään, että 
jäsenvaltiot määrittelevät kuhunkin säänneltyyn ammattiin pääsemisen edellytykset.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) 'eurooppalaisella ammattikortilla' 
ammattihenkilölle myönnettyä sähköistä 
todistusta, joka osoittaa, että hänen
pätevyytensä on tunnustettu
vastaanottavaan jäsenvaltioon 
sijoittautumista varten tai että hän on 
täyttänyt kaikki vaadittavat edellytykset
palvelujen tarjoamiseksi vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa väliaikaisesti ja 
satunnaisesti;

k) 'eurooppalaisella ammattikortilla' 
toimivaltaisen viranomaisen
ammattihenkilölle myöntämää sähköistä 
todistusta, jolla tämä voi pyydettäessä
osoittaa pätevyytensä vastaanottavaan 
jäsenvaltioon sijoittautumista varten tai 
palvelujen tarjoamiseksi vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa väliaikaisesti ja 
satunnaisesti;
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Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
eurooppalaisen ammattikortin haltija 
hyötyy 4 b – 4 e artiklaan liittyvistä 
oikeuksista, kun asianomaisen
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
on vahvistanut kortin tämän artiklan 3 ja 
4 kohdassa säädetyllä tavalla.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
eurooppalaisen ammattikortin haltija 
hyötyy 4 b – 4 e artiklaan liittyvistä 
oikeuksista, edellyttäen, että
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut kortin tämän 
artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyllä tavalla.

Perustelu

Sellaisten ammattien tapauksessa, joista aiheutuu turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia 
yleisessä automaattisessa tunnustamisjärjestelmässä, jäsenvaltioilla pitäisi olla vastuu 
ammattikortin vahvistamisesta.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli pätevyyden haltija aikoo tarjota 
II osaston nojalla muita kuin 7 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuja palveluja, 
eurooppalaisen ammattikortin luo ja 
vahvistaa kotijäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen 4 b ja 4 c artiklan 
mukaisesti.

3. Mikäli pätevyyden haltija aikoo tarjota 
II osaston nojalla muita kuin 7 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuja palveluja ja jos 
kyse on direktiivin 2005/36/EY nojalla 
automaattisesta tunnustamisesta 
hyötyvistä terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä, eurooppalaisen 
ammattikortin luo ja myöntää
kotijäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen 4 b ja 4 c artiklan mukaisesti 
ja vahvistaa vastaanottava jäsenvaltio.
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Perustelu

Ammattipätevyyden tunnustamisesta päättää vastaanottava jäsenvaltio. Sellaisten ammattien 
tapauksessa, joista aiheutuu turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia yleisessä automaattisessa 
tunnustamisjärjestelmässä, jäsenvaltioilla pitäisi olla vastuu kortin vahvistamisesta.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
eurooppalaisia ammattikortteja 
myöntämään valtuutetut toimivaltaiset 
viranomaiset. Viranomaisten on 
varmistettava eurooppalaisia 
ammattikortteja koskevien hakemusten 
tasapuolinen, puolueeton ja oikea-aikainen 
käsittely. Myös 57 b artiklassa tarkoitetut 
tukikeskukset voivat toimia 
toimivaltaisina viranomaisina, jotka 
myöntävät eurooppalaisia 
ammattikortteja. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toimivaltaiset 
viranomaiset tiedottavat kansalaisille, 
mahdolliset hakijat mukaan lukien, 
eurooppalaisen ammattikortin eduista, 
mikäli sellainen on saatavissa.

5. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
eurooppalaisia ammattikortteja 
myöntämään valtuutetut toimivaltaiset 
viranomaiset. Viranomaisten on 
varmistettava eurooppalaisia 
ammattikortteja koskevien hakemusten 
tasapuolinen, puolueeton ja oikea-aikainen 
käsittely. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat 
kansalaisille, mahdolliset hakijat mukaan 
lukien, eurooppalaisen ammattikortin 
eduista, mikäli sellainen on saatavissa.

Perustelu

Koska jäsenvaltioiden olisi voitava määritellä ammattikortin myöntämisestä vastaavat 
viranomaiset, maininta tukikeskuksista on poistettava.

Tarkistus 17

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

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään eurooppalaiset ammattikortit 
yksittäisille ammateille, vahvistetaan 
eurooppalaisen ammattikortin muoto, 
eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämistä koskevan hakemuksen 
tueksi tarvittavat käännökset ja 
hakemusten arvioimiseksi tarvittavat 
tiedot ottaen huomioon kunkin asiaan 
liittyvän ammatin erityispiirteet.
Täytäntöönpanosäädökset annetaan
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

6. Eurooppalaiset ammattikortit ovat 
pyynnöstä saatavilla niitä ammatteja 
varten, jotka katetaan komission
58 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
antamissa täytäntöönpanosäädöksissä.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio voi ottaa eurooppalaisen 
ammattikortin käyttöön 
täytäntöönpanosäädöksellä 58 artiklassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen edellyttäen, että kyseessä 
olevalla ammattialalla on riittävästi 
liikkuvuutta tai mahdollisuuksia 
riittävään liikkuvuuteen, että sidosryhmät 
ovat riittävän kiinnostuneita asiasta tai 
että kyseistä ammattia säännellään 
riittävän monessa jäsenvaltiossa.

Perustelu

Tarkastelumenettelyä olisi käytettävä, koska täytäntöönpanosäädöksen katsotaan viittaavan 
ohjelmiin, joilla on huomattavia vaikutuksia 2 artiklan 2 kohdan tai asetuksen 182/2011 
mukaisesti.
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Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

6 b. Täytäntöönpanosäädöksissä 
määritellään myös eurooppalaisen 
ammattikortin muoto, eurooppalaisen 
ammattikortin myöntämistä koskevan 
hakemuksen tueksi tarvittavat käännökset 
ja hakemusten arvioimiseksi tarvittavat 
tiedot ottaen huomioon asiaan liittyvän 
ammatin erityispiirteet.
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

7. Eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseen liittyvistä hallinnollisista 
menettelyistä mahdollisesti veloitettavien 
maksujen on oltava kohtuullisia, 
suhteellisia ja oikeassa suhteessa 
kotijäsenvaltiolle ja vastaanottavalle 
jäsenvaltiolle aiheutuviin kustannuksiin, 
eivätkä ne saa toimia pidäkkeenä 
eurooppalaisen ammattikortin hakemiselle.
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti maksujen laskentaa ja 
jakautumista koskevien perusteiden 
määrittelemiseksi.

7. Eurooppalaisen ammattikortin 
myöntämiseen liittyvistä hallinnollisista 
menettelyistä mahdollisesti veloitettavien 
maksujen on oltava kohtuullisia, 
suhteellisia ja oikeassa suhteessa 
kotijäsenvaltiolle ja vastaanottavalle 
jäsenvaltiolle aiheutuviin kustannuksiin, 
eivätkä ne saa toimia pidäkkeenä 
eurooppalaisen ammattikortin hakemiselle.
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Perustelu

Maksujen laskenta ja jakautuminen kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ammattipätevyyden haltija voi hakea 
kotijäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta eurooppalaista 
ammattikorttia kaikilla välineillä, myös 
internetsovelluksen avulla.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ammattipätevyyden haltija voi hakea 
eurooppalaista ammattikorttia kirjallisesti 
tai sähköisessä muodossa 57 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

2. Hakemusten tueksi on tarvittaessa 
liitettävä 7 artiklan 2 kohdassa ja 
liitteessä VII edellytettävät asiakirjat.
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti asiakirjavaatimusten 
määrittelemisestä.

2. Hakemusten tueksi on tarvittaessa 
liitettävä 7 artiklan 2 kohdassa ja 
liitteessä VII edellytettävät asiakirjat.
Vastaanottava jäsenvaltio voi 
perusteltujen epäilysten vuoksi vaatia 
alkuperäisten asiakirjojen toimittamista.

Tarkistus 23

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

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

Eurooppalainen ammattikortti muiden kuin 
7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
palvelujen väliaikaista tarjoamista varten 
sekä direktiivin 2005/36/EY nojalla 
automaattisen tunnustuksen saaville 
terveydenhuollon ammattilaisille

Perustelu

Terveydenhuollon ammattialojen tapauksessa eurooppalaisen ammattikortin vahvistamisen 
pitäisi olla jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten vastuulla.
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Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkastettava hakemus 
sekä sen liiteasiakirjat ja myönnettävä
eurooppalainen ammattikortti yhden 
kuukauden kuluessa puutteettoman 
hakemuksen vastaanottamisesta. Sen on 
sen jälkeen toimitettava eurooppalainen 
ammattikortti välittömästi kyseessä olevan 
vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
ilmoitettava asiasta hakijalle. Kyseisen 
vastaanottavan jäsenvaltion on tehtävä
7 artiklassa tarkoitettu ilmoitus.
Vastaanottava jäsenvaltio ei saa edellyttää 
muuta ilmoitusta 7 artiklan nojalla 
seuraavan vuoden aikana, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
1 kohdan soveltamista.

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Ammattipätevyyden tunnustamisesta päättää vastaanottava jäsenvaltio. Määräaikoja on 
pidennettävä, jotta toimivaltaisilla viranomaisilla olisi riittävästi aikaa tarkastaa asiakirjat.
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Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos eurooppalaisen ammattikortin haltija 
haluaa tarjota palvelua muissa kuin 
1 kohdan mukaisesti tiedon alun perin 
saaneissa jäsenvaltioissa tai haluaa jatkaa 
palvelujen tarjoamista 1 kohdassa 
tarkoitettua kahden vuoden jaksoa 
pitempään, hän voi jatkaa 1 kohdassa 
tarkoitettua eurooppalaisen ammattikortin 
käyttöä. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on välitettävä 
ajantasaistettu eurooppalainen 
ammattikortti kyseessä olevalle 
vastaanottavalle jäsenvaltiolle. Näissä 
tapauksissa eurooppalaisen ammattikortin 
haltijan on tehtävä 7 artiklassa säädetty 
ilmoitus.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

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

4. Eurooppalainen ammattikortti on 
voimassa niin kauan kuin sen haltijalla on 
oikeus harjoittaa ammattia 
kotijäsenvaltiossa IMI-tiedostoon 
sisältyvien asiakirjojen ja tietojen 
perusteella tai ellei haltijalta ole kielletty 
ammatin harjoittamista jossakin 
jäsenvaltiossa.
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Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

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

Eurooppalainen ammattikortti 
sijoittautumista ja 7 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen palvelujen väliaikaista 
tarjoamista varten sekä III osaston 
III luvun nojalla automaattisen 
tunnustuksen saavien terveydenhuollon 
ammattilaisten suorittamien palvelujen 
väliaikaista tarjoamista varten

Perustelu

Vastaanottavan jäsenvaltion pitäisi päättää eurooppalaisen ammattikortin myöntämisestä 
sijoittautumista sekä palvelujen väliaikaista ja satunnaista tarjoamista varten 7 artiklan 
4 kohdan mukaisesti (kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia 
aiheuttavat säännellyt ammatit) ja direktiivin 2005/36/EY III luvun nojalla automaattisen 
tunnustuksen saavien terveydenhuollon ammattilaisten väliaikaisesti ja satunnaisesti 
tarjoamien palvelujen tapauksessa. Terveydenhuollon ammattialat ovat avainroolissa 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisessa ja niihin liittyy riskejä kansanterveyden kannalta.
Jos terveydenhuollossa tapahtuu virheitä, sillä on toisesta jäsenvaltiosta tulleen potilaan 
lisäksi vaikutuksia myös koko vastaanottavan jäsenvaltion terveydenhuoltojärjestelmään.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Ammattipätevyyden tunnustamisesta päättää vastaanottava jäsenvaltio. Määräaikoja on 
pidennettävä, jotta toimivaltaisilla viranomaisilla olisi riittävästi aikaa tarkastaa asiakirjat.

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

kahdentoista viikon kuluessa 
kotijäsenvaltion toimittaman 
eurooppalaisen ammattikortin 
vastaanottamisesta, tunnustaako se haltijan 
pätevyyden vai määrääkö se hänelle 
korvaavia toimenpiteitä. Jos jäsenvaltiolla 
on perusteltuja epäilyksiä, se voi pyytää 
kotijäsenvaltiolta lisätietoja. Pyyntö ei 
keskeytä kahdentoista viikon määräajan 
kulumista.

Perustelu

Ammattipätevyyden tunnustamisesta päättää vastaanottava jäsenvaltio. Määräaikoja on 
pidennettävä, jotta toimivaltaisilla viranomaisilla olisi riittävästi aikaa tarkastaa asiakirjat.

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jollei vastaanottava jäsenvaltio tee 
päätöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, 
kun kotijäsenvaltio on vastaanottanut 
eurooppalaisen ammattikortin, 
vastaanottavan jäsenvaltion katsotaan 
vahvistaneen eurooppalaisen ammattikortin 
tilapäisesti ja tunnustaneen näin 
ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa 
kyseistä säänneltyä ammattia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Ehdotus 
lisätietojen saamisesta keskeyttää kolmen 
kuukauden hyväksymisajan enintään 
kahdeksi kuukaudeksi.

Tarkistus 34

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

5 a. Edellä olevan 5 kohdan ensimmäistä 
virkettä ei sovelleta potilasturvallisuuteen 
vaikuttaviin hoitoalan ammatteihin.

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

tunnustamishetkellä, nykyinen 
rekisteröintitilanne, sovellettava 
järjestelmä, asiaan liittyvät toimivaltaiset 
viranomaiset, kortin numero, 
turvaominaisuudet ja viittaus voimassa 
olevaan henkilötodistukseen.

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Ammattipätevyyden tunnustamisessa ratkaisevia tekijöitä ovat koulutus ja työkokemus. Siksi 
tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta on syytä säätää pakollisiksi. Direktiivissä käsitellään 
ammattipätevyyden, eikä ammatin, tunnustamista, minkä vuoksi ammattikortista on käytävä 
ilmi ammattinimike, joka mahdollistaa ammatin harjoittamisen.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 e artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
työnantajat, asiakkaat, potilaat ja muut 
asianomaiset voivat tarkistaa kortinhaltijan 
niille esittämän eurooppalaisen 
ammattikortin aitouden ja voimassaolon, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 
3 kohdan soveltamista. Komission on 
annettava täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään IMI-tiedoston 
tarkasteluedellytykset, tekniset välineet ja 
menettelyt ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua tarkistamista varten.
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

7. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
työnantajat, asiakkaat, potilaat ja muut 
asianomaiset voivat tarkistaa kortinhaltijan 
niille esittämän eurooppalaisen 
ammattikortin aitouden ja voimassaolon, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 
3 kohdan soveltamista. Komission on 
annettava täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään IMI-tiedoston 
tarkasteluedellytykset, tekniset välineet ja 
menettelyt ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua tarkistamista varten.
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
58 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

Kun hyväksytään yleisluonteisia säädöksiä, olisi sovellettava asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä. Menettelyllä varmistetaan, että komissio ei voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, jotka ovat ristiriidassa komitean lausunnon kanssa. Siksi tässä 
tapauksessa olisi parasta noudattaa tarkastelumenettelyä.

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
työnantajat, asiakkaat, potilaat ja muut 
asianomaiset voivat tarkistaa kortinhaltijan 
niille esittämän eurooppalaisen 
ammattikortin aitouden ja voimassaolon, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 
3 kohdan soveltamista.

7. Vastaanottavien jäsenvaltioiden on 
säädettävä, että työnantajat, asiakkaat, 
potilaat ja muut asianomaiset voivat 
tarkistaa kortinhaltijan niille esittämän 
eurooppalaisen ammattikortin aitouden ja 
voimassaolon, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 ja 3 kohdan soveltamista.
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Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

-a) ammattihenkilöllä on täysi pätevyys 
harjoittaa kotijäsenvaltiossaan 
ammatillista toimintaa, jota varten 
voidaan myöntää osittainen pätevyys 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat myöntää osittaisen 
pätevyyden tapauskohtaisesti hoitoalan 
ammateissa, joissa suoritettavat tehtävät 
eivät vaikuta potilasturvallisuuteen.
Osittainen pätevyys voidaan evätä, mikäli 
epäämistä perustellaan yleiseen etuun 
liittyvillä syillä kansanterveyden 
turvaamiseksi ja potilasturvallisuuden 
varmistamiseksi.

Tarkistus 42

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

Komission teksti Tarkistus

f) jäljempänä 21 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen muodollista pätevyyttä 
osoittavien asiakirjojen ja 23, 26, 27, 30, 

f) sellaisten ammattien tapauksessa, joista 
aiheutuu potilasturvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia, jäljempänä 21 artiklan 
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33, 33 a, 37, 39 ja 43 artiklassa 
tarkoitettujen saavutettua oikeutta 
osoittavien todistusten ollessa kyseessä 
todistus vastaanottavan jäsenvaltion kielen 
osaamisesta.”.

1 kohdassa tarkoitettujen muodollista 
pätevyyttä osoittavien asiakirjojen ja 23, 
26, 27, 30, 33, 33 a, 37, 39 ja 43 artiklassa 
tarkoitettujen saavutettua oikeutta 
osoittavien todistusten ollessa kyseessä 
todistus vastaanottavan jäsenvaltion sen 
kielialueen, jolla ammattihenkilö haluaa 
työskennellä, virallisen kielen 
osaamisesta.”.

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Perustelu

Direktiivin 2005/36/EY 11 artiklan c alakohdan ii alakohdassa on viittaus liitteeseen II, johon 
sisältyy terveydenhuoltoalan ammatteja, kuten fysioterapeutti ja logopedi. 11 artiklan 
c alakohdan ii alakohta olisi pidettävä nykyisessä muodossaan.

Tarkistus 44

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

d) Poistetaan toinen kohta. Poistetaan.

Perustelu

On syytä säilyttää mahdollisuus mukauttaa liitteessä II olevaa luetteloa.

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

On syytä säilyttää mahdollisuus mukauttaa liitteessä II olevaa luetteloa.

Tarkistus 46

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

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
pätevyystodistuksen tai muodollista 
pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tai 
11 artiklan c kohdan i alakohdassa
säädettyä tasoa vastaavan tasoisen 
rakenteeltaan erityisen säännellyn 

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

koulutuksen tai ammattikoulutuksen 
yhteydessä vastaanottavan jäsenvaltion on 
hyväksyttävä kotijäsenvaltion osoittama tai 
vahvistama taso.

Perustelu

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

Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Durch die von der Kommission vorgeschlagene Regelung wird ein Durchstieg von 
Niveaustufe 1 auf Niveaustufe 3 ermöglicht. Jedoch ist Niveaustufe 3 – ebenso wie die 
Niveaustufen 4 und 5, bei denen kein Durchstieg von Niveaustufe 1 möglich ist – eine 
postsekundäre Ausbildung. Daneben können die Mitgliedstaaten nach der von der 
Kommission vorgeschlagenen Regelung einen Durchstieg von Niveaustufe 3 auf Niveaustufe 4 
versagen. Dies könnte in der Folge zu einer Mobilitätseinschränkung für die 
Gesundheitshandwerke wie Augenoptiker oder Hörgeräteakustiker führen, da diese Berufe in 
den Mitgliedstaaten unterschiedlich in Niveau 3 oder in Niveau 4 angesiedelt sind. Durch 
eine Aufnahme von Buchstabe c wird dieser Mobilitätsbarriere entgegen gewirkt.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 48

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

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Aus der vielfach von der Kommission angeführten Rechtsprechung des EuGH ergibt sich 
keine Notwendigkeit, die sogenannte „3-Jahresklausel” zu streichen. Der EuGH hat in seiner 
ständigen Rechtsprechung keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Regelung geäußert, 
sondern vielmehr darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten befugt sind, grundlegende 
Entscheidungen zur Organisation ihres Apothekenwesens in eigener Verantwortung zu 
treffen. Die Vorschrift ist im Vergleich zu denkbaren Ersatzregelungen auch weniger 
einschränkend, da sie auf Eignungsprüfungen oder Zugangskriterien wie Berufserfahrung 
verzichtet und so den Weg in die Selbständigkeit (durch Übernahme einer bestehenden 
Apotheke) relativ einfach und ohne zusätzliche Hürde eröffnet.

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

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 15 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
21 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a) Lisätään 21 artiklaan seuraava 
kohta:
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“7 a. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 
ammattihenkilöt, joilla on liitteessä V 
olevassa 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdassa 
luetellut muodollista pätevyyttä osoittavat 
asiakirjat, voivat hyötyä 1 kohdan 
säännöksistä vain, jos he ovat hankkineet 
ammattipätevyytensä kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden aikana tai jos he voivat 
osoittaa toimivaltaisen viranomaisen tai 
muun asianmukaisen organisaation 
antamalla todistuksella, että he ovat 
tosiasiallisesti ja laillisesti harjoittaneet 
kyseessä olevaa toimintaa vähintään 
kolmen peräkkäisen vuoden ajan 
todistuksen myöntämisajankohdasta 
kuluneiden viiden vuoden aikana. Jos 
tällaista todistusta ei esitetä, jäsenvaltiot 
voivat arvioida ammattihenkilön 
pätevyyttä joko III osaston I luvussa 
vahvistettujen säännösten mukaisesti tai 
myöntää rajoitetun oikeuden ammatin 
harjoittamiseen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.”.

Perustelu

Nykyisin toimivaltaisten viranomaisten on automaattisesti tunnustettava sellaisten 
ammattihenkilöiden pätevyys, jotka eivät välttämättä ole harjoittaneet ammattiaan moneen 
vuoteen pätevöitymisen jälkeen, ja sallittava heidän harjoittaa ammattiaan. Direktiivissä olisi 
avattava sellainen mahdollisuus, että toimivaltaiset viranomaiset voisivat kytkeä 
automaattisen tunnustamisen vaatimukseen tuoreen ja relevantin työkokemuksen 
esittämisestä. Jos tätä vaatimusta ei pystytä noudattamaan, ammattihenkilöiden hakemukset 
voitaisiin käsitellä yleisessä järjestelmässä.

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

“Ensimmäisen kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on [lisätään 

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

päivämäärä – 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä 
päivää seuraava päivä] ja viiden vuoden 
välein sen jälkeen toimitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille julkisesti saatavilla 
olevat kertomukset jatkokoulutuksesta ja 
koulutusmenettelyistä lääketieteen 
tohtoreille, erikoislääkäreille, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja 
proviisoreille.Jäsenvaltioiden on luotava 
järjestelmä sen varmistamiseksi, että 
terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat 
päivittää taitonsa säännöllisesti 
ammatillisen täydennyskoulutuksen 
avulla.

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Lääkärin peruskoulutuksen on 
käsitettävä yhteensä vähintään kuusi vuotta 
(joka voidaan lisäksi ilmoittaa vastaavina 
ECTS-pisteinä) ja ainakin 5 500 tuntia 
tosiasiallista teoreettista opetusta 
yliopistossa ja yliopiston antamaa tai 
yliopiston valvonnassa muussa kuin 
yliopistollisessa sairaalassa annettavaa
käytännöllistä opetusta. Tähän vähintään 
5 500 tunnin tosiasialliseen opetukseen 
eivät sisälly sellaiset osiot kuin 
itseopiskelu, tentit tai tutkielman 
kirjoittaminen.

Perustelu

Lääketieteen alan peruskoulutuksen lyhentäminen vaarantaisi vakavalla tavalla alan 
koulutuksen laadun. Tällä hetkellä valtaosassa jäsenvaltioita on käytössä vähintään kuuden 
vuoden opintoihin perustuva lääketieteen alan peruskoulutus. Sen lyhentäminen viiteen 
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vuoteen voisi saada aikaan kilpajuoksun kohti lyhytkestoisinta koulutusta, mikä olisi erittäin 
epätoivottavaa. Teoreettista koulutusta pitäisi olla mahdollista antaa yliopistossa, kun taas 
käytännön koulutusta pitäisi olla mahdollista antaa sekä yliopistollisissa sairaaloissa että 
muissa kuin yliopistollisissa sairaaloissa.

Tarkistus 52

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) edellä 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen tieteenalojen tietojen 
riittävyys suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja tiedoista johdetut 
tarpeelliset pätevyydet;
b) edellä 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja seikkoja koskevan käsityksen 
riittävyys ja käsityksestä johtuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa tieteen 
edistymiseen ja jäsenvaltioiden 
koulutuksessa tapahtuneeseen 
kehitykseen;
c) edellä 3 kohdan c kohdassa 
tarkoitettujen oppiaineita ja menetelmiä 
koskevien tietojen riittävyys ja näistä 
tiedoista johtuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
d) edellä 3 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun kliinisen kokemuksen 
soveltuvuus ja tästä kokemuksesta 
johtuvat tarpeelliset pätevyydet suhteessa 
tieteen ja tekniikan edistymiseen ja 
jäsenvaltioiden koulutuksessa 
tapahtuneeseen kehitykseen.”.
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Perustelu

SEUT-sopimuksen 166 artiklan mukaan jäsenvaltiot vastaavat ammatillisen koulutuksen 
sisällöstä. Vaikka lääkärin ammatin automaattisen tunnustamisen perusteena ei ole 
toistaiseksi käytetty vähimmäiskoulutusohjelmaa, tällainen toimivallan laajennus ei ole 
perusteltua ja menisi vieläpä vähimmäiskoulutusohjelman edellyttämää pidemmälle.

Tarkistus 53

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 54

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäljempänä 3 kohdassa tarkoitettuun
yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan koulutukseen pääsyn 
edellytyksenä on oltava, että hakija on 
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oppimäärän suorittamisesta annettu 
tutkintotodistus, todistus tai muu asiakirja, 
jonka jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin on antanut, tai 
todistus terveydenhuolto-oppilaitokseen 
pääsyyn oikeuttavan vastaavantasoisen 
kokeen suorittamisesta hyväksytysti.”.

täyttänyt 16 vuotta ja hakijalla on 
yleissivistävien kouluopintojen vähintään
kymmenen vuoden oppimäärän 
suorittamisesta annettu tutkintotodistus, 
todistus tai muu asiakirja, jonka 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
tai elin on antanut, tai todistus 
terveydenhuolto-oppilaitokseen pääsyyn 
oikeuttavan vastaavantasoisen kokeen 
suorittamisesta hyväksytysti. Tällä ei 
rajoiteta jäsenvaltioiden mahdollisuuksia 
määrätä kansallisella tasolla lisävuosia 
yleissivistäviin kouluopintoihin 
koulutukseen pääsyn edellytykseksi;

Tarkistus 55

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) edellä 6 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen yleissairaanhoidon 
tieteenalojen tietojen riittävyys suhteessa 
tieteen ja tekniikan edistymiseen ja 
tiedoista johtuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja koulutuksen 
viimeaikaiseen kehitykseen;
b) edellä 6 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuja seikkoja koskevan käsityksen 
riittävyys ja käsityksestä johtuvat 
tarpeelliset pätevyydet tieteen ja tekniikan 
edistymisen ja koulutuksessa viime 
aikoina tapahtuneen kehityksen 
mukaisesti;
c) edellä 6 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista johtuvat tarpeelliset pätevyydet 
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suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja koulutuksessa viime 
aikoina tapahtuneeseen kehitykseen;
d) edellä 6 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetun kliinisen kokemuksen 
riittävyys ja tiedoista aiheutuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa tieteen ja 
tekniikan edistymiseen ja koulutuksessa 
viime aikoina tapahtuneeseen 
kehitykseen.”.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 166 artiklan mukaan jäsenvaltiot vastaavat ammatillisen koulutuksen 
sisällöstä.

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Poistetaan 2 kohta;

Perustelu

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

Tarkistus 57

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

Komission teksti Tarkistus

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

sairaanhoitajien muodollista pätevyyttä 
osoittavat asiakirjat, jotka on annettu 
Puolassa sairaanhoitajille, kun he ovat 
saaneet päätöksen ennen 1 päivää 
toukokuuta 2004 koulutuksen, joka ei 
vastaa 31 artiklassa säädettyjä koulutuksen 
vähimmäisvaatimuksia ja jonka 
osoituksena on sairaanhoitajien ja 
kätilöiden ammateista annetun lain 
muuttamisesta ja eräistä muista 
oikeustoimista 20 päivänä huhtikuuta 2004 
annetun lain 11 artiklassa (Puolan 
tasavallan virallinen lehti, 30.4.2004, 
N:o 92, s. 885) ja sairaanhoitajan tai 
kätilön ammattiin valmistavasta 
lääketieteen alan lukiosta tai ammatillisesta 
oppilaitoksesta valmistuneiden (päättökoe 
– tutkinto) sairaanhoitajien ja kätilöiden 
opintoja koskevista edellytyksistä 
11 päivänä toukokuuta 2004 annetussa 
terveysministerin asetuksessa (Puolan 
tasavallan virallinen lehti, 13.5.2004, 
N:o 110, s. 1170 sekä myöhemmin tehdyt 
muutokset), joka on korvattu 
sairaanhoitajan ja kätilön ammateista 
15 päivänä heinäkuuta 2011 annetun 
asetuksen 55 artiklan 2 kohdalla (Puolan 
tasavallan virallinen lehti, 23.8.2011, 
N:o 174, s. 1039), sekä keskiasteen 
todistuksen saaneiden (päättökoe –
tutkinto) sekä sairaanhoitajan tai kätilön 
ammattiin valmistavasta lääketieteen alan 
keskiasteen oppilaitoksesta tai keskiasteen 
jälkeisestä oppilaitoksesta valmistuneiden 
sairaanhoitajien ja kätilöiden korkea-
asteen opintoja koskevista edellytyksistä 
14 päivänä kesäkuuta 2012 annetussa 
terveysministerin asetuksessa (Puolan 
tasavallan virallinen lehti, 6.7.2010, 
s. 770) tarkoitetun 
erityistäydennysohjelman perusteella saatu 
sairaanhoitajan tutkintotodistus, jolloin 
tavoitteena on tarkistaa, että kyseisellä 
henkilöllä on sairaanhoitajan pätevyyteen 
verrattavissa olevat tiedot ja pätevyys, 
jotka Puolan tapauksessa on määritelty 
liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa.”.
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Tarkistus 58

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Laatu- ja turvallisuussyistä hammaslääkärin peruskoulutuksen vuosien määrän lisäksi olisi 
määritettävä myös vähimmäistuntimäärä. Näin voidaan eliminoida epäsäännöllisesti tai 
viikonloppuisin tapahtuva koulutus. ECTS-pisteiden myöntäminen vaihtelee Euroopassa 
suuresti. Siksi ECTS-pisteiden ilmoittaminen ei saa korvata muita kriteerejä vaan voi toimia 
vain täydentävänä tekijänä.

Tarkistus 59

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) edellä 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen hammaslääketieteen alan 
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tietojen ja tieteellisiä menetelmiä 
koskevan käsityksen riittävyys ja tiedoista 
ja käsityksestä johtuvat tarpeelliset 
pätevyydet suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja koulutuksessa viime 
aikoina tapahtuneeseen kehitykseen;
b) edellä 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen ja koulutuksessa viime 
aikoina tapahtuneeseen kehitykseen;
c) edellä 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
d) edellä 3 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen kliinisiä oppiaineita ja 
menetelmiä koskevien tietojen riittävyys ja 
niistä aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
e) edellä 3 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetun kliinisen kokemuksen 
soveltuvuus suhteessa koulutuksessa 
viime aikoina tapahtuneeseen 
kehitykseen.”.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 166 artiklan mukaan jäsenvaltiot vastaavat ammatillisen koulutuksen 
sisällöstä.

Tarkistus 60

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

Komission teksti Tarkistus

“Eläinlääkärin koulutuksen on käsitettävä 
yhteensä viisi vuotta täysipäiväistä 

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 61

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) edellä 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen tieteenalojen tietojen 
riittävyys ja tiedoista aiheutuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa tieteen ja 
tekniikan edistymiseen;
b) edellä 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen terveen eläimen rakennetta 
ja elintoimintoja koskevien tietojen 
riittävyys ja tiedoista aiheutuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa tieteen ja 
tekniikan edistymiseen;
c) edellä 3 kohdan c ja d alakohdassa 
määriteltyjen eläinten käyttäytymistä, 
suojelua ja tauteja koskevien tietojen 
riittävyys ja tiedoista aiheutuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa tieteen ja 
tekniikan edistymiseen;
d) edellä 3 kohdan e alakohdassa 
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tarkoitettujen ennaltaehkäisevän 
lääketieteen tietojen riittävyys ja tiedoista 
aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
e) edellä 3 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
f) edellä 3 kohdan h alakohdassa 
tarkoitetun kliinisen ja muun käytännön 
kokemuksen tietojen riittävyys ja niistä 
aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa koulutuksessa viime aikoina 
tapahtuneeseen kehitykseen.”.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 166 artiklan mukaan jäsenvaltiot vastaavat ammatillisen koulutuksen 
sisällöstä.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 26 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
38 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a) Lisätään artikla seuraavasti:
“38 a artikla
Eläinlääketieteen erikoisalat
Komissio tarkastelee kahden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta, olisiko direktiivin 
2005/36/EY soveltamisalaan sisällytettävä 
lääketieteen ja hammaslääketieteen 
erikoisalojen lisäksi myös 
eläinlääketieteen erikoisala, mikäli ne 
ovat yhteisiä vähintään kolmasosalle 
jäsenvaltioista, ja esittää tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen.”
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Perustelu

Myös eläinlääketieteessä on jo Euroopan laajuisesti tunnustettuja erikoistumisaloja. Myös 
niihin olisi jatkossa sovellettava automaattista tunnustamista.

Tarkistus 63

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 64

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) edellä 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen kätilöntoimen perustana 
olevia tieteenaloja koskevien tietojen 
riittävyys ja tiedoista aiheutuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa tieteen ja 
tekniikan edistymiseen;
b) edellä 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
c) edellä 3 kohdan d alakohdassa 
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tarkoitetun kliinisen kokemuksen 
riittävyys ja tiedoista aiheutuvat 
tarpeelliset pätevyydet suhteessa 
koulutuksessa viime aikoina 
tapahtuneisiin uudistuksiin sekä tieteen ja 
tekniikan edistymiseen;
d) edellä 3 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetun terveydenhuoltohenkilöstön 
koulutusta koskevan käsityksen ja 
tällaista koulutusta saaneen henkilöstön 
kanssa työskentelyyn liittyvän 
kokemuksen riittävyys ja tällaisesta 
käsityksestä johtuvat tarpeelliset 
pätevyydet suhteessa koulutuksessa viime 
aikoina tehtyihin uudistuksiin sekä tieteen 
ja tekniikan edistymiseen.”.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 166 artiklan mukaan jäsenvaltiot vastaavat ammatillisen koulutuksen 
sisällöstä.

Tarkistus 65

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

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Direktiiviin 2005/36/EY sisältyvä säännös on käytännössä koeteltu, minkä vuoksi se on syytä 
pitää voimassa.
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Tarkistus 66

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

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

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

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 68

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

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

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

Perustelu

Jäsenvaltioilla ja niiden yliopistoilla olisi edelleenkin oltava mahdollisuus valita harjoittelun 
ajankohta joustavasti. Varsinkin Skandinavian maissa harjoittelu tapahtuu jaksoina opiskelun 
aikana.

Tarkistus 69

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) edellä 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen lääkkeitä ja lääkkeiden 
valmistuksessa käytettäviä aineita 
koskevien tietojen riittävyys ja tiedoista 
aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
b) edellä 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
c) edellä 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen riittävyys ja 
tiedoista aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen;
d) edellä 3 kohdan d alakohdassa 
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tarkoitettujen tieteellisen tiedon arviointia 
koskevien tietojen riittävyys ja tiedoista 
aiheutuvat tarpeelliset pätevyydet 
suhteessa tieteen ja tekniikan 
edistymiseen.”.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 166 artiklan mukaan jäsenvaltiot vastaavat ammatillisen koulutuksen 
sisällöstä.

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 30 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
45 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a) Lisätään 45 artiklan 2 kohtaan 
e a alakohta seuraavasti:

“e a) turvallisten ja hyvälaatuisten 
lääkkeiden hankinta, valmistus, testaus, 
varastointi ja jakelu yleisölle avoimissa 
apteekeissa;”

Perustelu

Proviisorin toimenkuva on laajentunut, minkä vuoksi sitä on mukautettava. Proviisorin 
päivittäisiin tehtäviin kuuluu nykyään varastosta puuttuvien lääkkeiden hankkiminen nopeasti 
ja niiden toimittaminen asiakkaille. Tärkeää on myös, että proviisori on selvittänyt lääkkeen 
aitouden ja turvallisuuden ennen sen luovuttamista asiakkaalle.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 30 b kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
45 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 b) Lisätään 45 artiklan 2 kohtaan 
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f a alakohta seuraavasti:

“f a) lääkityksen hallinnointi sekä 
lääkkeitä koskevien tietojen ja neuvojen ja 
terveysvalistuksen antaminen;”

Perustelu

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

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 30 c kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
45 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 c) Lisätään 45 artiklan 2 kohtaan 
f b alakohta seuraavasti:

“f b) asiakkaiden tukeminen ja neuvonta 
käsikauppalääkkeiden ottamisessa ja 
itselääkinnässä;”

Perustelu

Proviisorin toimenkuva on laajentunut, minkä vuoksi sitä on mukautettava. Flunssan 
tapaisten lievien sairauksien tapauksessa ihmiset turvautuvat ensisijaisesti apteekkien 
palveluksiin. Proviisorien olisi voitava neuvoa asiakkaita kattavasti.

Tarkistus 73

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

Komission teksti Tarkistus

31 a) Lisätään 45 artiklan 2 kohtaan 
h a alakohta seuraavasti:
“h a) osallistuminen julkisiin terveys- ja 
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valistuskampanjoihin.”

Perustelu

Monien sairauksien, esimerkiksi syövän, sekä antibioottiresistenssin kaltaisten ilmiöiden 
hallinnassa tarvitaan kansalaisten valistamista asioista. Valistuksella terveistä elintavoista 
tai oikeasta tavasta käyttää antibiootteja voidaan edistää yhteiskunnan terveyttä.

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 35 kohta
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 
kyseessä olevaa ammattia jo säännellään 
jossakin jäsenvaltiossa 3 artiklan 
1 kohdan m alakohdassa määritellyllä 
kaksoiskoulutusjärjestelmällä, yleisissä 
koulutuspuitteissa olisi tarjottava 
koulutusta kaksoiskoulutusjärjestelmässä 
säilyttäen kuitenkin käytössä olevat 
normit.

Perustelu

Kaksoisammattikoulutusjärjestelmät ovat nuorisotyöttömyyden torjunnan keskeinen osatekijä, 
koska ne on räätälöity työmarkkinoiden vaatimusten mukaisiksi ja koska ne helpottavat 
harjoittelijoiden varhaista sijoittumista yrityksiin. Näin ollen on tarpeen laatia yhteisiä 
koulutusperiaatteita kaksoiskoulutusmallin mukaisesti silloin, kun se tulee kysymykseen ja kun 
vähintään yhdessä jäsenvaltiossa on jo käytössä kaksoiskoulutusjärjestelmä.

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 35 kohta
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) kyseinen ammatti ei kuulu mihinkään 
muihin yhteisiin koulutuspuitteisiin eikä 
sitä säännellä III osaston II tai III luvun
nojalla;

Perustelu

Yhteinen koulutuskehys on periaatteessa hyvä asia, koska näin automaattiseen 
tunnustamiseen voidaan ottaa mukaan uusia hoitoalan ammatteja. Yhteiseen kehykseen ei 
pitäisi kuitenkaan sisällyttää II lukuun kuuluvia ammatteja.

Tarkistus 76

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevan 1 kohdan säännöksiä ei 
sovelleta lääkärien, yleissairaanhoidosta 
vastaavien sairaanhoitajien, 
hammaslääkärien, eläinlääkärien, 
kätilöiden, proviisorien ja arkkitehtien 
ammatteihin, jotka pohjautuvat 
muodollista pätevyyttä osoittavien 
asiakirjojen automaattisen tunnustamisen 
perusperiaatteeseen koulutusta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
yhteensovittamisen perusteella.

Perustelu

Direktiivissä ei pidä ottaa käyttöön kolmatta tunnustusjärjestelmää automaattisen 
tunnustusjärjestelmän ja yleisen tunnustusjärjestelmän lisäksi. Siitä aiheutuisi sekaannusta 
ammattihenkilöille ja toimivaltaisille viranomaisille. On tarpeen tehdä selväksi, ettei yleisiä 
koulutuspuitteita sovelleta ammattialoihin.
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Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 35 kohta
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 yhteinen 
tieto-, taito- ja pätevyyskokonaisuus sekä 
yhteisiin koulutuspuitteisiin perustuvat 
pätevyydet. Yksityiskohtien osalta näissä 
ei mennä III osaston III luvun 
vähimmäiskoulutusvaatimuksia 
pidemmälle.

Perustelu

Ammatillinen koulutus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Yhteisessä tieto-, taito- ja 
pätevyyskokonaisuudessa ja pätevyyksissä ei kuitenkaan pitäisi mennä 
vähimmäiskoulutusvaatimuksia pidemmälle.

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 35 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
49 b artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen tämän artiklan 
mukaisen tietojenvaihdon on 
tapahduttava sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää (IMI) käyttäen.

Tarkistus 79

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



RR\927072FI.doc 191/202 PE494.470v02-00

FI

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 kuuden kuukauden 
kuluessa 3 kohdassa tarkoitetun 
delegoidun säädöksen voimaantulosta 
ilmoittaa komissiolle, ettei se halua 
soveltaa omalla alueellaan 3 kohdassa 
tarkoitettuja yhteisiä koulutuspuitteita.
Jäsenvaltio voi toimia näin, 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.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää itse, haluavatko ne osallistua yhteisiin 
koulutuspuitteisiin.

Tarkistus 80

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

Komission teksti Tarkistus

Yhteiset koulutustestit Poistetaan.
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 
kyseistä ammatillista toimintaa 
jäsenvaltiossa samoin edellytyksin kuin 
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kyseisessä jäsenvaltiossa hankittujen 
ammattipätevyyksien haltijat.
2. Yhteisen koulutustestin on täytettävä 
seuraavat edellytykset:
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 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.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
58 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä yhteisten koulutustestin 
edellytyksistä.

Perustelu

Yhteisellä koulutustestillä puututaan jäsenvaltioiden toimivaltaan, minkä vuoksi sitä ei voi 
hyväksyä.

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 38 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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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 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. Toimivaltaisen 
viranomaisen suorittama kielitaidon 
tarkastus ei estä työnantajaa teettämästä 
tarvittaessa lisätarkastuksia.

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 38 kohta
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 vaikutuksia 
potilaille tai potilasturvallisuuteen ja jos 
kyseessä ovat hoitotoimenpiteet sekä 
palvelujen tarjoaminen ja potilaille 
tiedottaminen, toimivaltaisen 
viranomaisen on testattava ammatin 
harjoittamiseksi vaadittava kielitaito (eli 
sen kielialueen virallisen kielen tai 
virallisten kielten taito, jolla 
terveydenhuollon ammattilainen haluaa 
työskennellä, vastaanottavan jäsenvaltion 
institutionaalisesta organisaatiosta 
riippuen) tai valvottava sitä kaikkien 
asianosaisten ammattihenkilöiden 
tapauksessa.

Kielitaidon tarkastaminen on tehtävä 
erillään ammattipätevyyden 
tunnustamisesta mutta ennen ammattiin 
pääsyä. Kieliä koskevan yhteisen 
eurooppalaisen viitekehyksen tasoa C1 on 
pidettävä tässä asiassa 
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vähimmäisnormina.

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 38 kohta
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.

Sen kielialueen, jolla ammattihenkilö 
haluaa työskennellä, virallisen kielen tai 
virallisten kielten taidon arvioinnissa on 
otettava vähimmäisnormiksi kieliä 
koskevan yhteisen eurooppalaisen 
viitekehyksen taso C1. Hakijalle 
kielitaidon tarkastuksesta mahdollisesti 
koituvien maksujen on oltava 
kohtuullisia, suhteellisia ja verrattavissa 
paikallisilta tai Euroopan unionin 
ulkopuolisista maista tulevilta 
ammattihenkilöiltä vaadittaviin 
maksuihin. Kyseisellä henkilöllä on oltava 
oikeus valittaa näistä tarkastuksista 
kansallisiin tuomioistuimiin.

Tarkistus 84

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

Komission teksti Tarkistus

Palkallisen harjoittelun tunnustaminen Pakollisen valvotun harjoittelun 
tunnustaminen

Perustelu

Viittaus palkkaan olisi tarpeen poistaa.
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Tarkistus 85

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

Komission teksti Tarkistus

1. 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:

1. 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 tai joiden 
ammattitoimintojen harjoittamista ne ovat 
rajoittaneet:

Tarkistus 86

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

Perustelu

Potilasturvallisuuteen liittyvistä syistä ei pitäisi tehdä keinotekoista eroa automaattisen 
tunnustamismenettelyn piiriin kuuluvien hoitoalan ammattien ja yksittäistunnustamisen piiriin 
kuuluvien hoitoalan ammattihenkilöiden välillä.

Tarkistus 87

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

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

Poistetaan.

Perustelu

Potilasturvallisuuteen liittyvistä syistä ei pitäisi tehdä keinotekoista eroa automaattisen 
tunnustamismenettelyn piiriin kuuluvien hoitoalan ammattien ja yksittäistunnustamisen piiriin 
kuuluvien hoitoalan ammattihenkilöiden välillä.

Tarkistus 88

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

Komission teksti Tarkistus

b a) 10 artiklan mukaisesti tunnustettavat 
ammatit;

Perustelu

Potilasturvallisuuteen liittyvistä syistä ei pitäisi tehdä keinotekoista eroa automaattisen 
tunnustamismenettelyn piiriin kuuluvien hoitoalan ammattien ja yksittäistunnustamisen piiriin 
kuuluvien hoitoalan ammattihenkilöiden välillä.

Tarkistus 89

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

Komission teksti Tarkistus

j a) ammattihenkilöt, joiden toiminta ei 
kuulu direktiivin 2006/123/EY 
soveltamisalaan ja vaikuttaa 
kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen.
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Perustelu

Potilasturvallisuuteen liittyvistä syistä ei pitäisi tehdä keinotekoista eroa automaattisen 
tunnustamismenettelyn piiriin kuuluvien hoitoalan ammattien ja yksittäistunnustamisen piiriin 
kuuluvien hoitoalan ammattihenkilöiden välillä.

Tarkistus 90

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

Komission teksti Tarkistus

j b) ammattihenkilöt, joihin sovelletaan 
yleisen tunnustamisen järjestelmää 
III osaston I ja II luvun mukaisesti ja 
joiden toiminta saattaa vaikuttaa 
potilasturvallisuuteen.

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 kohta
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 
kolmantena päivänä sen päivän jälkeen, 
jona ammattihenkilön ammatillisen 
toiminnan harjoittamisen kieltävä päätös 
on tehty, sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää (IMI) käyttäen.

Tarkistus 92

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

Poistetaan.

Perustelu

Potilasturvallisuuteen liittyvistä syistä ei pitäisi tehdä keinotekoista eroa automaattisen 
tunnustamismenettelyn piiriin kuuluvien hoitoalan ammattien ja yksittäistunnustamisen piiriin 
kuuluvien hoitoalan ammattihenkilöiden välillä.

Tarkistus 93

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

Komission teksti Tarkistus

2 a) Jos hakija antaa vääriä tietoja tai 
esittää väärennettyjä asiakirjoja 
pätevyytensä osoitukseksi, toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava asiasta 
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muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

Perustelu

Hälytysmekanismissa olisi huomioitava myös vaarat, joita voivat aiheuttaa väärennetyt 
asiakirjat ja väärän henkilöllisyyden käyttäminen.

Tarkistus 94

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

Komission teksti Tarkistus

2 b) Jos vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella on aihetta 
epäillä, että hakija on hankkinut 
ammattinimikkeensä saattamatta 
vaadittavia opintoja päätökseen, 
vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia 
korvaavien toimenpiteiden soveltamista.

Tarkistus 95

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

Komission teksti Tarkistus

2 c) Jäsenvaltioiden on viipymättä 
ilmoitettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuille 
muille jäsenvaltioille tapauksista, joissa 
hakija esittää vääriä tietoja tai vääriä 
koulutustodistuksia.

Perustelu

Hälytysmekanismi olisi ulotettava kattamaan tilanteet, joissa ammattihenkilö esittää vääriä 
tietoja.
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Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 kohta
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.
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 58 
artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen.
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