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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, 
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 ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY 
täytäntöönpanosta 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman1.

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan 25. huhtikuuta 2012 
järjestämän julkisen kuulemisen nimeltä: "Kasvu ja liikkuvuus: ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun direktiivin nykyaikaistaminen",

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

– ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0490.
2 EUVL C ... Ei ole julkaistu virallisessa lehdessä.
3 EUVL C ... Ei ole julkaistu virallisessa lehdessä.
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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
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, kuten 
kaikkien sellaisten ammattien, joihin 
liittyy vastuuta kansanterveyden, 
turvallisuuden tai kansanterveyden 
valvonnan osalta, ollessa kyseessä, 
jäsenvaltion olisi voitava jättää kyseiset 
ammatit osittaista pätevyyttä koskevan 
järjestelmän ulkopuolelle.

Or. fr

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
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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.

Or. fr

Perustelu

Ottaen huomioon notaarin ammatin luonteen ja vähäisen liikkuvuuden 
sijoittautumisvapauden osalta sekä ammatin aseman syyttäjälaitoksen virkamiehenä 
suurimmassa osassa jäsenvaltioita ei ole tarpeen ottaa käyttöön erityisiä säännöksiä.

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Koulutusta koskeviin 
vähimmäisvaatimuksiin perustuva 
automaattinen tunnustamisjärjestelmä on 
riippuvainen siitä, että jäsenvaltiot 
ilmoittavat ja komissio julkaisee uudet tai 
muuttuneet muodollisen pätevyyden 
osoittavat asiakirjat oikea-aikaisesti. 
Muussa tapauksessa niiden haltijoilla ei ole 
takeita automaattisen tunnustamisen 
hyödyntämismahdollisuuksista. Hiljattain 
ilmoitettujen oppiarvojen avoimuuden 
lisäämiseksi ja niiden tutkimisen 
helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
nimettävä asianmukainen elin, esimerkiksi 
hyväksymislautakunta tai ministeriö, joka 

(12) Koulutusta koskeviin vaatimuksiin
perustuva automaattinen 
tunnustamisjärjestelmä on riippuvainen 
siitä, että jäsenvaltiot ilmoittavat ja 
komissio julkaisee uudet tai muuttuneet 
muodollisen pätevyyden osoittavat 
asiakirjat oikea-aikaisesti. Muussa 
tapauksessa niiden haltijoilla ei ole takeita 
automaattisen tunnustamisen 
hyödyntämismahdollisuuksista. Hiljattain 
ilmoitettujen oppiarvojen avoimuuden 
lisäämiseksi ja niiden tutkimisen 
helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
nimettävä asianmukainen elin, esimerkiksi 
hyväksymislautakunta tai ministeriö, joka 
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tutkisi jokaisen ilmoituksen ja laatisi 
komissiolle kertomuksen sen 
vaatimustenmukaisuudesta suhteessa 
direktiiviin 2005/36/EY.

tutkisi jokaisen ilmoituksen ja laatisi 
komissiolle kertomuksen sen 
vaatimustenmukaisuudesta suhteessa 
direktiiviin 2005/36/EY.

Or. fr

Perustelu

Ks. Perustelu III osaston III luvussa.

Tarkistus 4
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.

Or. fr

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Automaattisen 
tunnustamisjärjestelmän toimivuus 
perustuu luottamukseen 
ammattihenkilöiden pätevyyden ehtona 
oleviin koulutusvaatimuksiin. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että arkkitehtien 
koulutusta koskevat 
vähimmäisvaatimukset vastaavat 
arkkitehtikoulutuksessa tapahtuneita 
muutoksia, varsinkin yleisesti tunnustettua 
tarvetta täydentää yliopistotasoista 
koulutusta pätevien arkkitehtien 
valvonnassa tapahtuvalla 
ammattikokemuksen hankkimisella. 
Samalla koulutusta koskevien 
vähimmäisvaatimusten olisi olla niin 
joustavia, ettei niillä tarpeettomasti 
rajoiteta jäsenvaltioiden mahdollisuutta 
järjestää omia koulutusjärjestelmiään.

(17) Automaattisen 
tunnustamisjärjestelmän toimivuus 
perustuu luottamukseen 
ammattihenkilöiden pätevyyden ehtona 
oleviin koulutusvaatimuksiin. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että arkkitehtien 
koulutusta koskevat vaatimukset vastaavat 
arkkitehtikoulutuksessa tapahtuneita 
muutoksia, varsinkin yleisesti tunnustettua 
tarvetta täydentää yliopistotasoista 
koulutusta pätevien arkkitehtien 
valvonnassa tapahtuvalla 
ammattikokemuksen hankkimisella. 
Samalla koulutusta koskevien vaatimusten
olisi olla niin joustavia, ettei niillä 
tarpeettomasti rajoiteta jäsenvaltioiden 
mahdollisuutta järjestää omia 
koulutusjärjestelmiään.

Or. fr

Perustelu

Ks. Perustelu III osaston III luvussa.

Tarkistus 7
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 

(20) Valmistuneet henkilöt, jotka haluavat 
jatkaa toisessa jäsenvaltiossa siellä 
mahdollista säänneltyyn ammattiin 
valmistavassa koulutuksessa edellytettyä 
harjoittelua, olisi saatettava 
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liikkuvuutensa edistämiseksi. Lisäksi olisi 
välttämätöntä antaa säännös, jonka mukaan 
heidän harjoittelujaksonsa on tunnustettava 
kotijäsenvaltiossa.

direktiivin 2005/36/EY soveltamisalan 
piiriin heidän liikkuvuutensa edistämiseksi. 
Lisäksi olisi välttämätöntä antaa säännös, 
jonka mukaan heidän harjoittelujaksonsa 
on tunnustettava kotijäsenvaltiossa.

Or. fr

Perustelu

On täsmennettävä tarkkaan, millaisesta harjoittelusta on kyse, koska se ei välttämättä ole 
palkallista.

Tarkistus 8
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 
voidaan varmistaa, että 
sisämarkkinasääntöjen päivittäistä 
soveltamista yksittäisten kansalaisten 
tapauksissa voidaan seurata kansallisesti.

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

Or. fr

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale
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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 
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, jos 
ammattihenkilöltä viedään oikeus 
harjoittaa ammattia kurinpitotoimen tai 
rikosoikeudellisen tuomion vuoksi tai jos 
tämä on käyttänyt tai pyrkinyt käyttämään 
väärennettyjä asiakirjoja 
ammattipätevyyden tunnustamista 
koskevan hakemuksen yhteydessä. 
Hälytys olisi annettava viipymättä 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.

Or. fr

Perustelu

Hälytysmekanismia, jota käytetään tapauksessa, jossa oikeus ammatin harjoittamiseen 
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viedään, on täydennettävä hälytyksellä, joka annetaan tapauksessa, jossa ammattilaisten on 
todettu yrittäneen petosta.

Tarkistus 10
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, 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, joka 
käsittää kansalliset viranomaiset, 



PR\909378FI.doc 13/61 PE494.470v01-00

FI

valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asiaankuuluvat 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

ammattialajärjestöt, akateemisen alan 
edustajat ja työmarkkinaosapuolet. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asiaankuuluvat 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. fr

Perustelu

On taattava delegoitujen säännösten avoin ja yhteistyöhön perustuva hyväksymismenettely.

Tarkistus 11
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 säänneltyyn ammattiin 
valmistavan koulutuksen opinto-
ohjelmaan sisältyvään harjoitteluun, olipa 
se edellytyksenä oikeudelle harjoittaa 
ammattia tai ei, ja sellaisen tunnustamista.

Or. fr

Perustelu

Kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä osittaista pätevyyttä ei voida 
soveltaa kaikkiin ammatteihin. Lisäksi on täsmennettävä tarkkaan, millaisesta harjoittelusta 
on kyse, koska se ei välttämättä ole palkallista.

Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – johdantokappale
Direktiivi 2005/36/EY
2 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

2) Korvataan 2 artiklan 1 kohta
seuraavasti:

2) Korvataan 2 artiklan 1 ja 2 kohta
seuraavasti:

Or. fr

Tarkistus 13
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 
ammatinharjoittajina tai palkattuina 
työntekijöinä muussa jäsenvaltiossa kuin 
siinä, jossa he ovat hankkineet 
ammattipätevyytensä.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltion kansalaisiin, vapaiden 
ammattien harjoittajat mukaan luettuina, 
jotka haluavat harjoittaa säänneltyä 
ammattia tai suorittaa säänneltyyn 
ammattiin valmistavan koulutuksen 
opinto-ohjelmaan sisältyvän harjoittelun, 
olipa se edellytyksenä oikeudelle 
harjoittaa ammattia tai ei, joko itsenäisinä 
ammatinharjoittajina tai palkattuina 
työntekijöinä muussa jäsenvaltiossa kuin 
siinä, jossa he ovat hankkineet 
ammattipätevyytensä.

2. Kukin jäsenvaltio voi antaa oman 
lainsäädäntönsä mukaisesti 
jäsenvaltioiden kansalaisille, jotka ovat 
hankkineet ammattipätevyyden muualla 
kuin jossakin jäsenvaltiossa, luvan 
harjoittaa alueellaan 3 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua säänneltyä 
ammattia. Tämän direktiivin III osaston 
III luvun soveltamisalaan kuuluvien 
ammattien ensimmäisessä 
tunnustamisessa on noudatettava 
mainitussa luvussa tarkoitettuja 
koulutuksen [...] vaatimuksia.

Or. fr
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Perustelu

On täsmennettävä tarkkaan, millaisesta harjoittelusta on kyse, koska se ei välttämättä ole 
palkallista.

Tarkistus 14
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:

Or. fr

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta – -i alakohta 
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – f 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' tarkastusta, joka 
koskee [...] hakijan 
ammattikokemuksensa tai elinikäisen 
oppimisen avulla hankkimia tietoja, 
taitoja ja pätevyyksiä ja jonka 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat tai tunnustavat ja 
jonka tavoitteena on arvioida hakijan 
kelpoisuutta harjoittaa säänneltyä 
ammattia kyseisessä jäsenvaltiossa. Tätä 
koetta varten toimivaltaiset viranomaiset 
tekevät jäsenvaltionsa edellyttämän 
koulutuksen ja hakijan saaman 
koulutuksen vertailuun perustuvan 
luettelon aiheista, jotka eivät sisälly 
hakijan tutkintotodistukseen tai muuhun 



PE494.470v01-00 16/61 PR\909378FI.doc

FI

koulutuksesta annettavaan asiakirjaan.
Kelpoisuuskokeessa on otettava 
huomioon, että hakija on pätevä 
ammatinharjoittaja siinä jäsenvaltiossa, 
josta hän on peräisin tai josta hän tulee. 
Sen tulee sisältää edellä tarkoitetusta 
luettelosta valittavat aineet, joiden 
tuntemista pidetään olennaisen tärkeänä, 
jotta hakija voi harjoittaa ammattiaan 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Koe voi 
sisältää myös vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa kyseiseen toimintaan 
sovellettavan ammattietiikan tuntemusta.
Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset määräävät 
kelpoisuuskokeen yksityiskohtaisista 
säännöistä ja määrittävät kyseisessä 
valtiossa kelpoisuuskokeeseen 
valmistautuvan hakijan aseman;

Or. fr

Tarkistus 16
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) 'säänneltyyn ammattiin valmistavassa 
koulutuksessa edellytetyllä harjoittelulla' 
valvotun ja palkallisen tai palkattoman
toiminnan harjoittamista tarkoituksena 
saada oikeus harjoittaa säänneltyä 
ammattia kokeen perusteella;

Or. fr

Perustelu

On täsmennettävä tarkkaan, millaisesta harjoittelusta on kyse, koska se ei välttämättä ole 
palkallista.
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Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – 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 pätevyydet paranevat tietojen, 
taitojen ja ammattietiikan osalta.

Or. fr

Perustelu

Mukautetaan yleisesti hyväksyttyyn ammatillisen pätevyyden määritelmään.

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

Ks. tarkistus III osaston III luvun otsikkoon.

Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta – ii alakohta
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Direktiivi 2005/36/EY
3 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l b)'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 
kenttätutkimukset, henkilökohtainen työ 
sekä kokeet ja muut arviointimenetelmät; 
ECTS-järjestelmässä 60 pistettä vastaa 
yhden opintovuoden työmäärää ja 30 
pistettä yhden lukukauden työmäärää.

Or. fr

Perustelu

Koska muutosehdotuksessa viitataan ECTS-pisteisiin, ne on määritettävä.

Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
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. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään eurooppalaiset ammattikortit 
sitä pyytäville 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. Nämä 
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hyväksytään 58 artiklassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 
artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

On täsmennettävä ammattikorttien käyttöönoton vapaaehtoisuutta.

Tarkistus 21
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 ja 
joka tapauksessa verrattavissa tämän 
direktiivin II ja III osastossa säädettyjen 
menettelyjen yhteydessä edellytettyihin 
kustannuksiin, eivätkä ne saa toimia 
pidäkkeenä eurooppalaisen ammattikortin 
hakemiselle. Jos näitä periaatteita ei 
noudateta, siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
mukaisesti maksujen laskentaa ja 
jakautumista koskevien perusteiden 
määrittelemiseksi.

Or. fr

Perustelu

Ammattipätevyyden tunnustamismenettelystä ammattikortin avulla ei saa seurata 
lisäkustannuksia hakijalle.
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Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
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 päivän kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisen jälkeen. Sen on luotava 
hakemuksen perusteella Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o […](*) perustettuun sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmään (IMI) tiedosto, 
joka sisältää kaikki hakemuksen tueksi 
lähetetyt oikeaksi todistetut asiakirjat. 
Saman hakijan jättäessä myöhempiä 
hakemuksia kotijäsenvaltion tai 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset eivät saa pyytää toimittamaan 
uudelleen asiakirjoja, jotka sisältyvät jo 
IMI-tiedostoon ja ovat edelleen voimassa.

Or. fr

Perustelu

Täytäntöönpanon ja järjestelmän ensimmäisessä vaiheessa käsittelymääräaikoja on 
pidennettävä, jotta voidaan taata optimaalinen toiminta ja laadukas palvelu.

Tarkistus 23
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 ja satunnaista
tarjoamista varten
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Or. fr

Tarkistus 24
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 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 seuraavan vuoden aikana.

Or. fr

Perustelu

Täytäntöönpanon ja järjestelmän ensimmäisessä vaiheessa käsittelymääräaikoja on 
pidennettävä, jotta voidaan taata optimaalinen toiminta ja laadukas palvelu. Lisäksi on 
otettava uudelleen käyttöön ilmoituksen vuotuista uusimista koskeva periaate, jotta 
vastaanottavat jäsenvaltiot saavat asianmukaisesti tietoa palveluntarjoajien läsnäolosta 
alueellaan.

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 26
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 yhden vuoden jaksoa 
pitempään, hän voi jatkaa 1 kohdassa 
tarkoitettua eurooppalaisen ammattikortin 
käyttöä. Näissä tapauksissa eurooppalaisen 
ammattikortin haltijan on tehtävä 
7 artiklassa säädetty ilmoitus kyseiselle 
vastaanottavalle jäsenvaltiolle.

Or. fr

Perustelu

On otettava uudelleen käyttöön ilmoituksen vuotuista uusimista koskeva periaate, jotta 
vastaanottavat jäsenvaltiot saavat asianmukaisesti tietoa palveluntarjoajien läsnäolosta 
alueellaan.

Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 d artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 28
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 kahden viikon kuluessa
tarkistettava ja vahvistettava hakemuksen 
tueksi toimitettujen asiakirjojen aitous ja 
voimassaolo, luotava eurooppalainen 
ammattikortti, toimitettava se 
vahvistettavaksi vastaanottavan
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja ilmoitettava kyseiselle viranomaiselle 
vastaavasta IMI-tiedostosta. 
Kotijäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle 
menettelyn tilasta.

1. Vastaanotettuaan puutteettoman 
hakemuksen eurooppalaista ammattikorttia 
varten kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on 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.

Or. fr

Perustelu

Täytäntöönpanon ja järjestelmän ensimmäisessä vaiheessa käsittelymääräaikoja on 
pidennettävä, jotta voidaan taata optimaalinen toiminta ja laadukas palvelu.

Tarkistus 29
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 2. Vastaanottavan jäsenvaltion on 16, 21 ja 
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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.

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

Or. fr

Perustelu

Täytäntöönpanon ja järjestelmän ensimmäisessä vaiheessa käsittelymääräaikoja on 
pidennettävä, jotta voidaan taata optimaalinen toiminta ja laadukas palvelu.

Tarkistus 30
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 
kahden kuukauden kuluessa 
kotijäsenvaltion toimittaman 
eurooppalaisen ammattikortin vahvistuksen 
vastaanottamisesta, tunnustaako se haltijan 
pätevyyden vai määrääkö se hänelle 
korvaavia toimenpiteitä. Jos jäsenvaltiolla 
on perusteltuja epäilyksiä, se voi pyytää 
kotijäsenvaltiolta lisätietoja. Pyyntö ei 
keskeytä kahden kuukauden määräajan 
kulumista.

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

Or. fr

Perustelu

Täytäntöönpanon ja järjestelmän ensimmäisessä vaiheessa käsittelymääräaikoja on 
pidennettävä, jotta voidaan taata optimaalinen toiminta ja laadukas palvelu.
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Tarkistus 31
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. Vastaanottavan jäsenvaltion on 
ilmoitettava ammattikortin hyväksymistä 
koskevan hakemuksen vastaanottamisesta 
hakijalle viiden päivän kuluessa. Jollei 
vastaanottava jäsenvaltio tee päätöstä 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetuissa määräajoissa tai 
jollei se pyydä lisätietoja viiden viikon 
kuluessa siitä, kun kotijäsenvaltio on 
vastaanottanut eurooppalaisen 
ammattikortin, vastaanottavan jäsenvaltion 
katsotaan vahvistaneen väliaikaisesti
eurooppalaisen ammattikortin ja 
tunnustaneen näin väliaikaisesti
ammattihenkilön pätevyyden harjoittaa 
kyseistä säänneltyä ammattia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Or. fr

Perustelu

Määräaikojen pidentämisen yhteydessä on varmistettava, että hakijalle ilmoitetaan 
säännöllisesti menettelyn tilasta. Lisäksi hiljaisen tunnustamisen mekanismilla vältetään 
vastaanottavan jäsenvaltion hakemusten epäasiallinen käsittely, mutta kyseessä ei missään 
tapauksessa ole lopullinen hyväksyntä, koska vastaanottavan valtion viranomaisella on 
mahdollisuus keskeyttää hyväksyntä pyytäessään lisätietoja.

Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
4 e artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

rikosoikeudellisista seuraamuksista tai 
muista vakavista erityisistä olosuhteista, 
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.

Or. fr

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
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 tiettyihin ammatteihin, mikäli 
epäämistä perustellaan yleiseen etuun 
liittyvällä pakottavalla syyllä, epäämisellä 
varmistettaisiin tavoitellun tavoitteen 
toteutuminen eikä se ylittäisi sitä, mikä on 
tarpeen.

Or. fr

Perustelu

Kun todetaan, että osittaisen pääsyn periaatetta ei voida soveltaa yleiseen etuun liittyvästä 
pakottavasta syystä, erityisesti kansanterveyden ja yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä, 
tätä on sovellettava yleisesti tiettyyn ammattiin eikä tapauskohtaisesti.

Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Saatu kokemus voi osoittautua riittämättömäksi, jos ammattia on harjoitettu osa-aikaisesti.

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) palveluntarjoaja on tehnyt palvelun 
vastaanottajan kanssa etukäteen 
sopimuksen, edellyttäen että palvelun 
vastaanottajan tavanomainen asuinpaikka 
on muussa kuin vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa eikä ammattia mainita 
7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
luettelossa.”.

Or. fr

Perustelu

Nykyinen muotoilu on vaikea soveltaa käytännössä.

Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 2 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:
"Palvelun tarjoamisen väliaikainen ja 
tilapäinen luonne arvioidaan 
tapauskohtaisesti, erityisesti palvelun 
tarjoamisen keston, tiheyden, 
kausiluontoisuuden ja jatkuvuuden 
osalta, eikä palvelun tarjoaja voi toteuttaa 
yli puolta säännöllisestä vuotuisesta 
toiminnastaan vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa."

Or. fr

Perustelu

Väliaikainen ammatin harjoittaminen on rajattava tiettyyn kestoon, jotta vältetään 
sijoittautumismenettelyjen kiertäminen.
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Tarkistus 38
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."

Or. fr

Perustelu

Ottaen huomioon notaarin ammatin luonteen ja vähäisen liikkuvuuden 
sijoittautumisvapauden osalta sekä ammatin aseman syyttäjälaitoksen virkamiehenä 
suurimmassa osassa jäsenvaltioita ei ole tarpeen ottaa käyttöön erityisiä säännöksiä.

Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta – 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 ja sellaisten ammattien
ollessa kyseessä, joilla on vaikutusta 
kansanterveyteen, 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;”.

Or. fr



PE494.470v01-00 30/61 PR\909378FI.doc

FI

Perustelu

Vaikka tietyillä ammateilla on merkittävä asema kansanterveyden suojelemisessa, niitä ei 
kuitenkaan välttämättä pidetä terveydenhuoltoalan ammatteina.

Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta – 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) todistus palvelun tarjoajan 
ammatillisesta vastuuvakuutuksesta 
vastaanottavan jäsenvaltion alueella 
tarjottavien palvelujen osalta.

Or. fr

Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta – 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 

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 tai 
ottamalla huomioon 49 a ja 49 b 
artiklassa tarkoitettujen menettelyjen 
perusteella myönnetyt todistukset tai 
asiakirjat, että hän on hankkinut puuttuvat 
tiedot tai pätevyyden. Palvelun tarjoaminen 
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mukainen päätös on tehty. on joka tapauksessa voitava aloittaa 
kuukauden kuluessa siitä, kun kolmannen 
alakohdan mukainen päätös on tehty.

Or. fr

Perustelu

Pätevyyden tunnustaminen 49 a ja 49 b artiklassa tarkoitettujen mekanismien avulla voi 
osoittautua tehokkaaksi välineeksi ammatin tason arvioinnissa.

Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta epäilyttävissä tapauksissa 
kaikkia sellaisia tietoja, jotka koskevat 
palvelun tarjoajan sijoittautumisen 
laillisuutta ja moitteetonta toimintaa sekä 
sitä, että ammatillisia kurinpito- tai 
rikosoikeudellisia seuraamuksia ei ole 
langetettu. Pätevyyden tarkastuksen 
yhteydessä vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta tietoja palvelun tarjoajan 
koulutusjaksoista siinä määrin kuin tämä 
on tarpeen kansanterveydelle tai yleiselle 
turvallisuudelle todennäköisesti haitallisten 
olennaisten erojen arvioimiseksi. 
Vastaanottava jäsenvaltio voi erityisesti 
ottaa huomioon 49 a ja 49 b artiklassa 
tarkoitetuissa menettelyissä saadut 
asiakirjat tai todistukset. 
Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava nämä tiedot 
56 artiklan mukaisesti.

Or. fr
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Perustelu

Pätevyyden tunnustaminen 49 b ja 49 c artiklassa tarkoitettujen mekanismien avulla voi 
osoittautua tehokkaaksi välineeksi ammatin tason arvioinnissa.

Tarkistus 43
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 tai muodollista 
pätevyyttä osoittavan asiakirjan, joka ei 
ole vähintään jäsenvaltiossa vaadittavaa 
tasoa yhden tason alempi, haltijoilta, jos 
ammatin harjoittamiseen sen alueella 
edellytettävä kansallinen pätevyys on 
luokiteltu 11 artiklan d tai e kohdan 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Lisätään säännös, jolla vältetään suhteettomat tasoerot.

Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 12 kohta – 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 
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huomioon tämän ammatin erityiset 
tehtävät omalla alueellaan, varsinkin 
sovellettavan lain suhteen."

Or. fr

Perustelu

Ottaen huomioon notaarin ammatin luonteen ja vähäisen liikkuvuuden 
sijoittautumisvapauden osalta sekä ammatin aseman syyttäjälaitoksen virkamiehenä 
suurimmassa osassa jäsenvaltioita ei ole tarpeen ottaa käyttöön erityisiä säännöksiä.

Tarkistus 45 
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 14 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
III luku, otsikko ja säännökset

Komission teksti Tarkistus

14 a) Korvataan III luvun otsikko 
seuraavasti:
Koulutuksen […]vaatimusten 
yhteensovittamiseen perustuva 
tunnustaminen
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle III 
luvun tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, 
koko tekstiin on tehtävä teknisiä 
muutoksia.)

Or. fr

Perustelu

Koulutusvaatimuksia, joihin automaattisen tunnustamisen periaate perustuu, ei pidä katsoa 
vähimmäisvaatimuksiksi vaan yhteiseksi perustaksi, jolla pyritään ohjaamaan korkeatasoisten 
normien säännölliseen kehitykseen.

Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
21 artikla
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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.

Or. fr

Perustelu

Kyseisen artiklan 6 kohdan ensimmäinen alakohta on säilytettävä, koska sillä on ratkaiseva 
merkitys tutkintotodistusten automaattisen tunnustamisen järjestelmälle kokonaisuudessaan.

Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 17 kohta – johdantokappale
Direktiivi 2005/36/EY
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

17) Lisätään 22 artiklaan toinen kohta 
seuraavasti:

17) Lisätään 22 artiklaan c alakohta ja
toinen kohta seuraavasti:

Or. fr

Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on [lisätään 
päivämäärä – 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa määriteltyä 
päivää seuraava päivä] ja viiden vuoden 
välein sen jälkeen toimitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille julkisesti saatavilla 
olevat kertomukset jatkokoulutuksesta ja 
koulutusmenettelyistä lääketieteen 

c) jäsenvaltiot varmistavat, että Euroopan 
laadunvarmistusrekisteri EQAR:iin
rekisteröity elin arvioi tällaista koulutusta 
tarjoavat oppilaitokset vähintään viiden 
vuoden välein alkaen [tämän direktiivin 
voimaantulopäivä] sen osalta, miten ne 
noudattavat koulutusvaatimuksia, ja 
toimittaa päätelmänsä kyseiselle 
jäsenvaltiolle ja komissiolle.
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tohtoreille, erikoislääkäreille, yleisestä 
sairaanhoidosta vastaaville 
sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, 
hammaslääketieteen erikoislääkäreille, 
eläinlääkäreille, kätilöille ja proviisoreille.

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

Or. fr

Perustelu

Direktiiviin voitaisiin sisällyttää myös oppilaitosten tarjoaman koulutuksen 
laadunvalvontamekanismi direktiivissä vahvistettujen vaatimusten osalta koulutuksen 
todellista arvoa koskevien epäilysten poistamiseksi. Lisäksi on täsmennettävä 
jatkokoulutuksen arviointikertomusten tavoitetta.

Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 19 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(a a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
"2. Lääketieteen erikoistumiskoulutus 
käsittää teoreettista, käytännöllistä ja 
ammattieettistä opetusta, ja se 
suoritetaan yliopistollisessa laitoksessa 
tai sairaalassa tai tarvittaessa 
toimivaltaisten viranomaisten tai elinten 
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tätä tarkoitusta varten hyväksymässä 
terveydenhuollon yksikössä.
Jäsenvaltiot valvovat, että 
erikoislääkärin koulutus kestää vähintään 
viisi vuotta, joka voidaan ilmaista myös 
ECTS-pisteinä. Viranomaiset tai 
toimivaltaiset elimet valvovat 
koulutusta. Se sisältää 
erikoistumiskoulutukseen osallistuvan 
lääkärin henkilökohtaisen osallistumisen 
kyseisten laitosten toimintaan ja 
tehtäviin.

Or. fr

Perustelu

Päivitetään erikoislääkärin koulutusta koskevat säännökset.

Tarkistus 50
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 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.

Or. fr
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Perustelu

Jäsenvaltion on voitava tunnustaa toisessa jäsenvaltiossa saatu osakoulutus.

Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 19 kohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 58 a artiklan 
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 
koulutusjaksojen vaatimusten 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
edistymistä vastaaviksi.

Or. fr

Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 20 kohta – johdantokappale
Direktiivi 2005/36/EY
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

20) Korvataan 26 artiklan toinen kohta
seuraavasti:

20) Korvataan 26 artikla seuraavasti:

Or. fr

Tarkistus 53 
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
26 artikla – 2 kohta
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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 koulutuksesta annetut 
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.

Or. fr

Perustelu

Päivitetään erikoislääkärin koulutusta koskevat säännökset.

Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 22 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Perustelu

Päivitetään sairaanhoitajan koulutusta koskevat säännökset.

Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 22 kohta – c alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

Johdonmukaistetaan viittaus ECTS-pisteisiin muiden ammattien tavoin.

Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 23 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
33 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a) Lisätään seuraava 33 b artikla:
"33 b artikla
Siirtymäsäännökset
Jäsenvaltioilla on kuusi vuotta aikaa 
alkaen [tämän direktiivin 
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voimaantulopäivä] 
koulutusjärjestelmiensä mukauttamiseen 
31 artiklan 1 kohdan uusiin vaatimuksiin 
yleissivistävien kouluopintojen keston 
osalta."

Or. fr

Tarkistus 57
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 
käsitettävä yhteensä viisi vuotta tai 
vähintään 5000 tuntia 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.

Or. fr

Perustelu

On täsmennettävä vaadittujen opintotuntien määrää, jotta tunnustus ei koske osa-aikaista 
koulutusta, joka voisi paljastua puutteelliseksi.

Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 27 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

b a) korvataan 3 kohta seuraavasti:
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"3. Kätilön koulutus takaa, että 
asianomainen on hankkinut seuraavat 
tiedot ja pätevyyden:
a) riittävät tiedot kätilöntoimen 
perustana olevista tieteenaloista, 
erityisesti synnytys- ja naistentautiopista 
sekä neonatologiasta;
b) riittävät tiedot ammattisäännöistä ja -
lainsäädännöstä;
c) yksityiskohtaiset tiedot synnytysopin 
alaan kuuluvista ja vastasyntyneen 
biologisista toiminnoista, anatomiasta, 
fysiologiasta sekä psykologiasta ja 
farmakologiasta sekä ihmisen 
terveydentilan ja fyysisen ja sosiaalisen 
ympäristön välisestä yhteydestä sekä 
käyttäytymisestä;
d) riittävästi kliinistä kokemusta, joka 
on hankittu hyväksytyissä laitoksissa 
kätilöntoimen ja synnytysopin 
pätevyyden saaneen henkilöstön 
valvonnassa;
e) riittävä käsitys 
terveydenhuoltohenkilöstön 
koulutuksesta ja riittävästi kokemusta 
työskentelystä tällaisen henkilöstön 
kanssa."

Or. fr

Perustelu

Päivitetään kätilön koulutusta koskevat säännökset.

Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 28 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
41 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään kolme vuotta kestävä 
täysipäiväinen kätilön koulutus;

a) vähintään kolme vuotta kestävä 
täysipäiväinen kätilön koulutus, joka 
käsittää vähintään 5000 tuntia teoreettista 
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ja kliinistä opetusta, jonka määrä voidaan
ilmoittaa myös vastaavina ECTS-pisteinä;

Or. fr

Perustelu

Päivitetään kätilön koulutusta koskevat säännökset ja johdonmukaistetaan viittaus ECTS-
pisteisiin muiden ammattien tavoin.

Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 28 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
41 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) vähintään kaksi vuotta kestävä tai 
vähintään 3 600 tuntia käsittävä 
täysipäiväinen kätilön koulutus, joka 
voidaan ilmoittaa myös vastaavana 
määränä ECTS-pisteitä ja jonka 
edellytyksenä on liitteessä V olevassa 
5.2.2 kohdassa tarkoitettu 
yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan muodollista pätevyyttä 
osoittava asiakirja;

Or. fr

Perustelu

Johdonmukaistetaan viittaus ECTS-pisteisiin muiden ammattien tavoin.

Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 28 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
41 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vähintään 18 kuukautta kestävä tai 
vähintään 3 000 tuntia kestävä 
täysipäiväinen kätilön koulutus, jonka 

c) vähintään 18 kuukautta kestävä tai 
vähintään 3 000 tuntia kestävä 
täysipäiväinen kätilön koulutus, joka 
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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.

voidaan ilmoittaa myös vastaavana 
määränä ECTS-pisteitä ja jonka 
edellytyksenä on liitteessä V olevassa 
5.2.2 kohdassa tarkoitettu 
yleissairaanhoidosta vastaavan 
sairaanhoitajan muodollista pätevyyttä 
osoittava asiakirja ja jonka jälkeen 
ammattiin liittyviä tehtäviä on harjoitettu 
yhden vuoden ajan, mistä on annettu 
todistus 2 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Johdonmukaistetaan viittaus ECTS-pisteisiin muiden ammattien tavoin.

Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 28 a kohta (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 sovelletaan 
itsenäiseen kätilöntoimeen, sellaisena 
kuin kukin jäsenvaltio sen määrittelee, 
rajoittamatta kuitenkaan 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) neuvoa tai määrätä tehtäväksi 
tutkimuksia, jotka ovat tarpeen 
riskiraskauksien toteamiseksi 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa;
d) laatia vanhempien valmennusohjelma 
ja täydellinen synnytysvalmennuskurssi;
e) hoitaa ja avustaa äitiä synnytyksen 
aikana ja seurata sikiön tilaa kohdussa 
asianmukaisia kliinisiä ja teknisiä 
apuneuvoja käyttäen;
f) hoitaa normaaleja alatiesynnytyksiä, 
mukaan lukien välilihan leikkauksen ja 
ompelun tekeminen tarvittaessa ja 
perätilasynnytyksen hoitaminen;
g) havaita äidissä tai lapsessa tavallisesta 
poikkeavat vaaran merkit, jotka 
vaativat lähettämistä erikoistuneen 
terveydenhuoltohenkilöstön 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 
ammattimaisen kätilöntoimen yhteydessä;
k) laatia kaikki tarvittavat kliiniset ja 
oikeudelliset asiakirjat.

Or. fr
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Perustelu

Päivitetään kätilön koulutusta koskevat säännökset.

Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 30 kohta – 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.

Or. fr

Perustelu

Koska koulutuksen järjestäminen vaihtelee jäsenvaltioiden kesken, on annettava niiden 
itsenäisesti määrittää ajankohta.

Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 31 kohta – johdantokappale
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:

Or. fr

Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 31 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
45 artikla – 2 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) lääkkeiden haittavaikutusten 
ilmoittaminen toimivaltaisille 
viranomaisille.

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 
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 
terveydenhoitoa koskevien tietojen ja 
neuvojen antaminen;
h) lääkkeiden haittavaikutusten 
ilmoittaminen toimivaltaisille 
viranomaisille;

i) potilaiden henkilökohtainen opastus 
itsehoitotilanteessa;
j) osallistuminen institutionaalisiin 
kansanterveyskampanjoihin.

Or. fr

Perustelu

Saatetaan ajantasalle proviisorin koulutukseen liittyvät säännökset.

Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 32 kohta



PR\909378FI.doc 47/61 PE494.470v01-00

FI

Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Viittauksen ECTS-pisteisiin on koskettava teoreettista opetusta.

Tarkistus 67
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 32 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 32 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 32 kohta
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. Palkallinen harjoittelu on suoritettava 
jäsenvaltiossa arkkitehdin tai sellaisen 
henkilön tai toimivaltaisen viranomaisen 
tätä varten hyväksymän elimen
valvonnassa, jonka kyvyt tarjota 
käytännöllistä koulutusta on 
asianmukaisesti tarkistettu. Palkallisen 
harjoittelun suorittaminen on osoitettava 
muodollista pätevyyttä osoittaviin 
asiakirjoihin liitettävällä toimivaltaisen 
viranomaisen antamalla todistuksella.

Or. fr

Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 38 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kielitaito tarkastetaan 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 riittävästä kielitaidosta 
liittyen henkilön harjoittamaan 
ammatilliseen toimintaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkastaminen on joustavampi käsite kuin valvonta, ja toimivaltaisen viranomaisen on 
voitava delegoida tarkastamisen organisointi.

Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 38 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos ammatista aiheutuu kansanterveyteen 
ja potilaiden turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat antaa 
toimivaltaisille viranomaisille oikeuden 
tarkastaa kaikkien asianosaisten 
ammattihenkilöiden kielitaidon. 
Kielitaidon tarkastamisella pyritään 
osoittamaan ammattihenkilön suulliset ja 
kirjalliset viestintätaidot ammatillisen 
toiminnan harjoittamisessa tarvittavalla 
tavalla, erityisesti potilasturvallisuuden ja 
kansanterveyden kannalta.

Or. fr

Perustelu

Tarkastaminen on joustavampi käsite kuin valvonta, ja vain toimivaltaisen viranomaisen tulisi 
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voida pyytää sellaista. Lisäksi on määritettävä näiden tarkastusten puitteet.

Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 38 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 39 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Palkallisen harjoittelun tunnustaminen Harjoittelun tunnustaminen

Or. fr

Perustelu

On täsmennettävä tarkkaan, millaisesta harjoittelusta on kyse, koska se ei välttämättä ole 
palkallista.

Tarkistus 74
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 39 kohta
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Direktiivi 2005/36/EY
55 a artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Säännellyn ammatin ammattipätevyyden 
myöntämiseksi kotijäsenvaltion on 
tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa 
suoritettu säänneltyyn ammattiin 
valmistavan koulutuksen opinto-
ohjelmaan sisältyvä harjoittelu, olipa se 
edellytyksenä oikeudelle harjoittaa 
ammattia tai ei, jonka kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
on vahvistanut.

Or. fr

Perustelu

On täsmennettävä tarkkaan, millaisesta harjoittelusta on kyse, koska se ei välttämättä ole 
palkallista.

Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 39 a kohta (uusi)
2011/0534
55 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 a) Lisätään IV osastoon 55 b artikla 
seuraavasti:
"55 b artikla
Valvonta tapauksessa, jossa ammattia ei 
ole harjoitettu pitkään aikaan
Tapauksessa, jossa ammattihenkilön 
pätevyys on tunnustettu 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 
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 mukaisesti, mutta tämä ei 
voi osoittaa harjoittaneensa ammattia 
tosiasiallisesti neljän 
sijoittautumispyyntöä tai ilmoituksen 
uusimista koskevaa pyyntöä edeltäneen 
vuoden aikana, vastaanottava jäsenvaltio 
voi, jos tietojen, taitojen ja pätevyyden 
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tason osalta on konkreettisia epäilyjä, 
joista voi seurata riski potilaille tai 
kuluttajille, sallia toimivaltaisen 
viranomaisen vaatia lisätarkastuksia, 
kunhan ne ovat oikeasuhteisia, 
syrjimättömiä ja ammattihenkilölle täysin 
maksuttomia. Kyseisellä henkilöllä on 
oltava oikeus valittaa näistä tarkastuksista 
kansallisiin tuomioistuimiin."

Or. fr

Perustelu

Ammatinharjoittamisen kannalta ja potilaiden ja kuluttajien korkeatasoisen turvallisuuden 
takaamiseksi on suunniteltava mekanismia pätevyyden tarkastamiseksi tapauksessa, jossa 
ammattihenkilö, jonka pätevyys on aiemmin tunnustettu, ei ole harjoittanut ammattia pitkään 
aikaan.

Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 41 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Viranomaisille on ilmoitettava vain silloin, kun seikat voivat johtaa toiminnan harjoittamista 
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koskevan luvan peruuttamiseen.

Tarkistus 77
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 41 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
56 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

41 a) Lisätään 56 artiklaan 4 a kohta 
seuraavasti:
"4 a. Jäsenvaltiot pyrkivät komission 
tuella tarjoamaan toimivaltaisille 
viranomaisille asianmukaisen 
koulutuksen ja riittävän tuen IMI-
järjestelmän käyttöä ja erityisesti tässä 
direktiivissä säädettyjä uusia menettelyjä 
varten."

Or. fr

Tarkistus 78
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) lääkärin peruskoulutuksen omaava 
lääkäri, jolla on liitteessä V olevassa 
5.1.1 kohdassa tarkoitettu muodollista 
pätevyyttä osoittava asiakirja;

Or. fr

Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

b) yleislääkäri ja erikoislääkäri, jolla on 
liitteessä V olevassa 5.1.3 ja 5.1.4
kohdassa tarkoitettu ammattinimike;

Or. fr

Tarkistus 80
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) III osaston I luvun nojalla 
tunnustettu 10 artiklan b kohdassa 
tarkoitettu ammattihenkilö arkkitehtejä 
lukuun ottamatta.

Or. fr

Perustelu

Hälytysmekanismia olisi sovellettava kaikkiin kyseisiin ammattihenkilöihin, olipa näiden 
pätevyys tunnustettu millä tavalla tahansa.

Tarkistus 81
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 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 välittömästi,
viimeistään 48 tunnin kuluessa sen päivän 
jälkeen, jona ammattihenkilön 
ammatillisen toiminnan harjoittamisen 
kieltävä päätös on tehty.

Or. fr
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Perustelu

Turvallisuussyistä tietojen toimittamisen on oltava mahdollisimman nopeaa.

Tarkistus 82
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 42 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
56 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän artiklan 1 kohdan säännöksiä 
sovelletaan myös tapauksessa, jossa 
ammattihenkilö on käyttänyt tai pyrkinyt 
käyttämään väärennettyjä asiakirjoja 
ammattipätevyyden tunnustamista 
koskevan hakemuksen yhteydessä.

Or. fr

Perustelu

Hälytysmekanismia, jota käytetään tapauksessa, jossa oikeus ammatin harjoittamiseen 
peruutetaan, on täydennettävä hälytyksellä, joka annetaan tapauksessa, jossa ammattilaisten 
on todettu yrittäneen petosta.

Tarkistus 83
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 43 kohta
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.

Or. fr
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Tarkistus 84
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 43 kohta
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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 85
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 43 kohta
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.)

Or. fr

Tarkistus 86
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 47 a alakohta
Direktiivi 2005/36/EY
58 a artikla – 1 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission on pyrittävä delegoituja 
säädöksiä laatiessaan kuulemaan 
asianomaisia intressitahoja, jotka voivat 
olla toimivaltaisia viranomaisia, 
ammattialajärjestöjä, akateemisten 
instituutioiden edustajia ja 
työmarkkinaosapuolia.

Or. fr

Perustelu

On taattava delegoitujen säännösten avoin ja yhteistyöhön perustuva hyväksymismenettely.

Tarkistus 87
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 48 kohta
Direktiivi 2005/36/EY
59 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle luettelo niiden kansallisen lain 
mukaisesti nykyisin säännellyistä 
ammateista [vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta] mennessä. 
Kaikki muutokset tähän säänneltyjen 
ammattien luetteloon on niin ikään 
ilmoitettava komissiolle viipymättä. 
Komission on perustettava yleisön 
käytettävissä oleva tietokanta näille 
tiedoille ja ylläpidettävä tätä tietokantaa.

Or. fr

Tarkistus 88
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 48 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/36/EY
60 artikla – 3 ja 4 kohta [uusi]
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Komission teksti Tarkistus

48 a) Lisätään 60 artiklaan 3 ja 4 kohta 
seuraavasti:
"3. [Tämän direktiivin 
voimaantulopäivämäärä] alkaen komissio 
raportoi kolmen vuoden välein Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
direktiivin liitteen V määräysten 
säännöllisen uudelleentarkastelun 
tuloksista niiden mukauttamista 
koskevien tavoitteiden ja 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.
4. Komissio esittää kertomuksen 
mahdollisuudesta säilyttää 33 artiklan 2 
ja 3 kohdassa ja 33 a artiklassa säädetyt 
erityissäännökset viimeistään [kaksi 
vuotta tämän direktiivin 
voimaantulosta]."

Or. fr

Perustelu

Liitteessä V annettujen säännösten säännöllinen päivittäminen on ratkaisevan tärkeää 
korkean koulutustason varmistamiseksi ja jäsenvaltioiden välisen keskinäisen luottamuksen 
takaamiseksi.
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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 
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 perusoikeuden on edelleen oltava ilmeinen, ja tällä 
lainsäädäntöehdotuksella on osallistuttava lähestymistapaan yksinkertaistamalla lainsäädäntöä 
niitä kansalaisia varten, jotka haluavat siirtyä, taaten samalla korkea laatu ja turvallisuus 
kuluttajille, potilaille, työntekijöille ja kaikille EU:n kansalaisille sekä parantamalla 
jäsenvaltioiden välisiä luottamussuhteita.

Yksinkertaistaminen ja luottamus taataan myös mukauttamalla säännöllisesti yhteisiä 
koulutusvaatimuksia automaattisesta tunnustamisesta hyötyvien ammattien osalta sekä 
lisäämällä näiden ammattien määrää, joita on vain seitsemän kaikkiaan 800:sta unionissa 
säännellystä ammatista. 

Lähestymistapa 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 
lainsäädäntöön ja sitä on nykyaikaistettava mahdollisimman avoimella kuulemisella ja 
neuvottelulla toimivaltaisten viranomaisten, ammattialajärjestöjen, akateemisten 
instituutioiden ja työmarkkinaosapuolten kesken.

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

Tämän vuoksi esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, joka sisältää 
merkittäviä ajatuksia haasteeseen vastaamiseksi, kuten esimerkiksi ammattikortin, jota se 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 
järjestelemän rinnalle tuleva menettely perustuu IMI-järjestelmään, ja on siis täysin 
aineetonta. Menettelyyn turvautumisen tavoitteena on yksinkertaistaa menettelytapoja niin 



PE494.470v01-00 60/61 PR\909378FI.doc

FI

ammattihenkilöiden kuin toimivaltaisten viranomaisten kannalta samalla kun taataan 
välitettyjen tietojen korkean tason luotettavuus sekä parantaa jäsenvaltioiden välistä 
viestintää, mikä edistää vastavuoroista luottamusta. 

Täytäntöönpanon ja järjestelmän ensimmäisessä vaiheessa käsittelymääräaikoja on kuitenkin 
pidennettävä, jotta voidaan taata optimaalinen toiminta ja laadukas palvelu. Lisäksi on 
ehdotettava IMI-järjestelmän uusia toimintoja koskevaa koulutusta. Näiden käytännön 
näkökohtien lisäksi on korostettava, että eurooppalaisesta ammattikortista voi tulla merkittävä 
symboli ja todellinen työkalu Euroopan kansalaisille.

Itse asiassa nykyisen järjestelmän toimimattomuus aiheuttaa suuren osan erimielisyyksistä ja 
liikkuvuuteen halukkaiden turhautumisesta. Näiden tukemiseksi menettelyissä 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 Euroopan 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, 
menetelmien ja ammatin harjoittamista koskevien edellytysten erilaisuuteen ja siihen, ettei 
eroja tunneta hyvin. Luottamuksen puute on erityisen ilmeistä automaattisen tunnustamisen 
kattamien ammattien osalta, vaikka teoriassa yhteiset koulutusta koskevat 
vähimmäisvaatimukset takaavat riittävän pätevyyden. 

Ehdotuksessa esitetään useita keinoja tilanteen parantamiseksi. Erityisesti siinä painotetaan 
IMI-järjestelmän ja ammattikortin tarjoamien mahdollisuuksien laajempaa hyödyntämistä. 
Tässä on kyse kotijäsenvaltion viranomaisen myöntämien asiakirjojen vahvistamisesta ja 
hälytysmekanismista, jota käytetään tapauksessa, jossa oikeus ammatin harjoittamiseen 
peruutetaan. Soveltamista olisi laajennettava ammattihenkilöön, joka on käyttänyt tai pyrkinyt 
käyttämään väärennettyjä asiakirjoja ammattipätevyyden tunnustamista koskevan 
hakemuksen yhteydessä.

Yleisemmällä tasolla vastavuoroista luottamusta pätevyyden osalta voidaan parantaa 
päivittämällä säännöllisesti koulutusvaatimuksia tiukempaan suuntaan, mikä edellyttää 
asianosaisten osapuolten säännöllistä kuulemista, jotta liitteitä voidaan tarkistaa kunnioittaen 
samalla tiukasti opinto-ohjelmien itsenäistä organisointia. 

Tässä esittelijä suhtautuu myönteisesti ehdotukseen sairaanhoitajan, kätilön, proviisorin ja 
arkkitehdin opinto-ohjelman 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 yhteistä perustaa koskeva mekanismi ei toimi. Esittelijä katsoo, että oikein ohjattuna 
ja laajalla yhteistyöllä nämä välineet voivat tarjota tehokkaan yhteyden yleisen järjestelmän ja 
automaattisen tunnustamisen välillä ja näin ollen helpottaa liikkuvuutta taaten samalla 
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korkean laadun ja keskinäisen luottamuksen.

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. Direktiiviin voitaisiin sisällyttää myös 
oppilaitosten tarjoaman koulutuksen laadunvalvontamekanismi direktiivissä vahvistettujen 
vaatimusten osalta koulutuksen todellista arvoa koskevien epäilysten poistamiseksi.

Esittelijä katsoo kuitenkin, että 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, turvallisuuteen tai kansanterveyden valvontaan. Täytäntöönpanon ja
järjestelmän ensimmäisessä vaiheessa käsittelymääräaikoja onkin pidennettävä, jotta voidaan 
taata optimaalinen toiminta ja laadukas palvelu.

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

Uudelleenlaatimisen tavoitteena on osoittaa jäsenvaltioille toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita kunnioittaen, että unionin lainsäädännöllä voidaan edistää Euroopan 
kansalaisuuden ja demokratian vahvistamista, koska se tuo todellista lisäarvoa kansalaisten 
jokapäiväisen elämän kannalta ratkaisevassa asemassa olevaan politiikkaan.


