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Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Kuna liidu õiguses puuduvad 

erisätted, mis ühtlustavad 

reguleeritud kutsealale 

juurdepääsu ja sellel tegutsemise 

nõudeid, on liikmesriikidel 

eesõigus otsustada, kas ja kuidas 

kutseala reguleerida, järgides 

mittediskrimineerimise ja 

proportsionaalsuse põhimõtteid. 

 

välja jäetud 
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(Muudatusettepanek võeti parlamendikomisjonis vastu, kuid seda ei olnud tõlkimiseks 

saadetud tekstis.) 

Muudatusettepanekud 12, 20, 23, 34 ja 37 sõnastatakse järgmiselt: 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12a) On tähtis nõuetekohaselt tuvastada 

avaliku huvi eesmärgid, et määrata 

kindlaks reguleerimise asjakohane tase, 

järgides proportsionaalsuse põhimõtet. 

Näiteks kui riskid avaliku huvi eesmärgile 

suurenevad, peaks liikmesriikidel olema 

mõistlik hindamisruum, mille raames nad 

saavad kindlaks määrata, millisel tasemel 

kaitse nad soovivad anda ja kas 

reguleerimist on vaja tugevdada. Asjaolu, 

et üks liikmesriik kehtestab teistest 

leebemad normid, ei tähenda seda, et 

teiste liikmesriikide normid on 

ebaproportsionaalsed ja seega ELi 

õigusega kokkusobimatud. Kuigi 

kutsealade reguleerimine on äärmiselt 

tähtis, et kaitsta avaliku huvi eesmärke 

ning tagada toodete ja teenuste kõrge 

kvaliteet, peaks see muu hulgas aitama 

edendada kõrgetasemelist tööhõivet ning 

kvaliteetset haridust ja koolitust. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18a) Kui liikmesriigid leiavad, et mõni 

konkreetne kriteerium ei ole hindamisel 
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asjakohane, peaksid nad komisjoni 

käesoleva direktiivi kohaselt teavitades 

oma otsust nõuetekohaselt põhjendama. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20a) Avaliku huvi eesmärkide 

saavutamiseks võib olla otstarbekas 

kehtestada täiendavaid nõudeid. Pelk 

asjaolu, et nende nõuete individuaalset 

või koosmõju tuleks hinnata, ei tähenda, 

et need on prima facie 

ebaproportsionaalsed. Näiteks selleks, et 

kutsealatöötajad hoiaksid ennast oma 

valdkonnas toimuvaga kursis, võib olla 

asjakohane kehtestada pideva kutsealase 

arengu kohustus, eeldusel, et see ei too 

uute osaliste jaoks kaasa 

diskrimineerivaid ja 

ebaproportsionaalseid tingimusi. Samuti 

võib pidada asjakohaseks kohustuslikku 

kutseorganisatsiooni liikmesust, kui riik 

teeb kutseorganisatsioonidele ülesandeks 

kaitsta asjaomaseid avaliku huvi 

eesmärke, näiteks kutsealal õiguspärase 

tegutsemise järelevalve või pideva 

kutsealase koolituse korraldamine või 

järelevalve. Kui kutseala sõltumatust ei 

saa nõuetekohaselt tagada muude 

vahenditega, võivad liikmesriigid kaaluda 

selliste kaitsemeetmete kohaldamist nagu 

kutsealaväliste isikute osaluse piiramine 

või selliste sätete kehtestamine, mille 

kohaselt peab häälteenamus kuuluma 

kutsealal tegutsevatele isikutele, eeldusel, 

et kõnealused kaitsemeetmed ei lähe 

avaliku huvi eesmärgi kaitsmiseks 

vajalikust kaugemale. Et tagada avaliku 

huvi eesmärkide kaitse ja osutatavate 

teenuste kvaliteet, võivad liikmesriigid 

kaaluda kindlaksmääratud miinimum- 

ja/või maksimumtariifi nõuete 
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kehtestamist, mida teenuseosutajad 

peavad järgima, eelkõige teenuste jaoks, 

mille puhul on vaja tõhusalt rakendada 

kulude hüvitamise põhimõtet, eeldusel, et 

selline piirang on proportsionaalne ja 

vajaduse korral võib teha miinimum- 

ja/või maksimumtariifidest erandeid. Kui 

täiendavate nõuete kehtestamisega 

korratakse nõudeid, mille liikmesriik on 

juba kehtestanud muude õigusnormide 

või menetluste raames, ei saa asjaomaseid 

nõudeid pidada püstitatud eesmärgi 

saavutamisega proportsionaalseks. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 4 Artikkel 4 

Uute meetmete eelhindamine Uute meetmete eelhindamine ja järelevalve 

1. Liikmesriigid tagavad, et enne 

uute, reguleeritud kutsealadele juurdepääsu 

või nendel tegutsemist piiravate õiguslike, 

regulatiivsete või haldussätete vastuvõtmist 

või kehtivate sätete muutmist, hindavad 

asjaomased pädevad ametiasutused nende 

proportsionaalsust kooskõlas käesoleva 

direktiivi normidega. 

1. Liikmesriigid koostavad enne uute, 

reguleeritud kutsealadele juurdepääsu või 

nendel tegutsemist piiravate õiguslike, 

regulatiivsete või haldussätete vastuvõtmist 

või kehtivate sätete muutmist hinnangu 

kooskõlas käesoleva direktiivi normidega. 

 1a. Lõikes 1 osutatud hinnangu ulatus 

peab olema proportsionaalne vastava 

reguleeritud kutseala kohta vastu võetava 

sätte olemuse, sisu ja mõjuga, pidades 

silmas asjaomast kutseala reguleerivaid 

konkreetseid sätteid. 

2. Igale lõikes 1 osutatud sättele tuleb 

lisada üksikasjalik selgitus, et oleks 

võimalik hinnata selle sätte vastavust 

proportsionaalsuse põhimõttele. 

2. Igale lõikes 1 osutatud sättele tuleb 

lisada üksikasjalik selgitus, et oleks 

võimalik hinnata selle sätte vastavust 

mittediskrimineerimise ja 

proportsionaalsuse põhimõtetele. 

3. Sätte õigustatus, vajalikkus ja 

proportsionaalsus peavad olema 

põhjendatud kvalitatiivsete ja võimaluse 

3. Sätte mittediskrimineerivus, 

õigustatus ja proportsionaalsus peavad 

olema põhjendatud kvalitatiivsete ja 

võimaluse korral ka kvantitatiivsete 
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korral ka kvantitatiivsete tõenditega. tõenditega. 

 3a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed tagamaks, et lõikes 1 osutatud 

hindamine teostataks objektiivselt ja 

sõltumatult. 

4. Liikmesriigid kontrollivad 

regulaarselt ja asjaomasele õigusaktile 

kohase sagedusega juurdepääsu 

reguleeritud kutsealadele ja nendel 

tegutsemist piiravate õiguslike, 

regulatiivsete või haldussätete 

proportsionaalsust, võttes sealjuures 

nõuetekohaselt arvesse olukorra arengut 

asjaomase meetme vastuvõtmise järel. 

4. Liikmesriigid kontrollivad 

asjaomasele õigusaktile kohase sagedusega 

reguleeritud kutsealadele juurdepääsu ja 

nendel aladel tegutsemist piiravate 

õiguslike, regulatiivsete või haldussätete 

vastavust mittediskrimineerimise ja 

proportsionaalsuse põhimõtetele, võttes 

sealjuures nõuetekohaselt arvesse olukorra 

arengut pärast asjaomaste sätete 

vastuvõtmist. 

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed tagamaks, et lõikes 1 osutatud 

proportsionaalsuse kontrolli teostataks 

objektiivselt ja sõltumatult, sealhulgas 

kaasates sõltumatuid kontrolliasutusi. 

5. Käesoleva artikli kohaldamiseks 

tagavad liikmesriigid, et enne uute, 

reguleeritud kutsealadele juurdepääsu või 

nendel tegutsemist piiravate õiguslike, 

regulatiivsete või haldussätete 

vastuvõtmist või kehtivate sätete muutmist 

hinnatakse, kas nimetatud sätted on 

kohased püstitatud eesmärgi 

saavutamiseks ning ei lähe kaugemale 

eesmärgi saavutamiseks vajalikust. Oma 

hinnangus peavad liikmesriigid arvesse 

võtma ühenduse õigustikku, eelkõige 

seoses tervishoiuteenuseid osutavate 

kutsealade eripäraga, mida on 

tunnistanud liidu seadusandja ja Euroopa 

Kohus oma praktikas, ning selliste 

kutsealade reguleerimisel antakse 

liikmesriikidele kaalutlusruum, mis on 

piisav inimeste tervise kõrgetasemelise 

kaitse tagamiseks. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 6 Artikkel 6 

Proportsionaalsus Proportsionaalsus 

1. Enne uute, reguleeritud 1. Liikmesriigid tagavad, et 



 

PE601.007v02-00 6/10 RR\1141606ET.docx 

ET 

kutsealadele juurdepääsu või nendel 

tegutsemist piiravate õiguslike, 

regulatiivsete või haldussätete 

vastuvõtmist või kehtivate sätete muutmist 

hindavad liikmesriigid, kas nimetatud 

sätted on vajalikud ja kohased püstitatud 

eesmärgi saavutamiseks ning ei lähe 

kaugemale eesmärgi saavutamiseks 

vajalikust. 

reguleeritud kutsealadele juurdepääsu või 

nendel tegutsemist piiravad õiguslikud, 

regulatiivsed või haldussätted, mida nad 

kehtestavad, ja muudatused, mida nad 

kehtivates sätetes teevad, on vajalikud ja 

kohased püstitatud eesmärgi saavutamiseks 

ning ei lähe kaugemale eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust. 

  

2. Sätete vajalikkuse ja 

proportsionaalsuse hindamisel kaaluvad 

asjaomased pädevad ametiasutused 

eelkõige: 

2. Selleks võtavad liikmesriigid enne 

lõikes 1 osutatud sätete vastuvõtmist 

vajaduse korral arvesse järgmist: 

(a) püstitatud avaliku huvi 

eesmärkidega seotud riskide (eelkõige riski 

tarbijatele, kutsealatöötajatele või 

kolmandatele isikutele) olemust; 

a) püstitatud avaliku huvi 

eesmärkidega seotud riskide (eelkõige 

teenuse saajatele, sealhulgas tarbijatele, 

kutsealatöötajatele või kolmandatele 

isikutele) olemust; 

(b) sätte sobivust püstitatud eesmärgi 

saavutamiseks ning seda, kas säte 

peegeldab tõeliselt seda eesmärki 

järjekindlalt ja süsteemselt ja võtab seega 

arvesse tuvastatud riske nagu võrreldavate 

tegevusalade puhul; 

b) sätte sobivust püstitatud eesmärgi 

saavutamiseks ning seda, kas säte 

peegeldab tõeliselt seda eesmärki 

järjekindlalt ja süsteemselt ja võtab seega 

arvesse tuvastatud riske nagu võrreldavate 

tegevusalade puhul; 

(c) sätte vajalikkust ning eelkõige 

seda, kas erinormid või üldisema 

iseloomuga normid, nagu tooteohutust 

käsitlevad õigusaktid või 

tarbijakaitseõigus, ei ole piisavad 

püstitatud eesmärgi saavutamiseks; 

c) kas erinormid või üldisema 

iseloomuga normid, nagu need, mis 

sisalduvad tooteohutust käsitlevates 

õigusaktides või tarbijakaitseõiguses, ei 

ole piisavad püstitatud eesmärgi 

saavutamiseks; 

(d) kutsealaga hõlmatud või sellele 

reserveeritud tegevuse ulatuse ja nõutava 

kutsekvalifikatsiooni seost; 

d) kutsealaga hõlmatud või sellele 

reserveeritud tegevuse ulatuse ja nõutava 

kutsekvalifikatsiooni seost; 

(e) ülesannete keerukuse ja 

konkreetsete kutsekvalifikatsioonide 

omamise vajaduse seos, eelkõige nõutava 

koolituse või kogemuse taseme, olemuse ja 

kestuse mõttes, samuti 

kutsekvalifikatsiooni omandamise 

erinevate viiside olemasolu; 

e) asjaomaste ülesannete keerukuse ja 

neid täitvate isikute konkreetsete 

kutsekvalifikatsioonide omamise vajaduse 

seost, eelkõige nõutava koolituse või 

kogemuse taseme, olemuse ja kestuse 

mõttes, samuti kutsekvalifikatsiooni 

omandamise erinevate viiside olemasolu; 

(f) konkreetse kutsekvalifikatsiooni 

omajatele reserveeritud kutsealase 

tegevuse ulatust ja nimelt seda, kas ja 

miks teatavatele kutsealadele reserveeritud 

f) kas ja miks teatavatele kutsealadele 

reserveeritud tegevusalasid saab või ei saa 

jagada muude kutsealadega; 
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tegevusalasid saab või ei saa jagada muude 

kutsealadega; 

(g) autonoomia määra reguleeritud 

kutsealal tegutsemisel ning 

organisatsioonilise ja järelevalve korra 

mõju püstitatud eesmärgi saavutamisele, 

eriti kui reguleeritud kutsealadega seotud 

tegevus toimub nõuetekohase 

kvalifikatsiooniga kutsealatöötaja kontrolli 

ja vastutuse all. 

g) autonoomia määra reguleeritud 

kutsealal tegutsemisel ning 

organisatsioonilise ja järelevalve korra 

mõju püstitatud eesmärgi saavutamisele, 

eriti kui reguleeritud kutsealadega seotud 

tegevus toimub nõuetekohase 

kvalifikatsiooniga kutsealatöötaja kontrolli 

ja vastutuse all; 

(h) teaduse ja tehnoloogia arengut, mis 

võib vähendada tarbijate ja 

kutsealatöötajate vahelist teabe 

asümmeetriat; 

h) teaduse ja tehnoloogia arengut, mis 

võib vähendada või suurendada tarbijate ja 

kutsealatöötajate vahelist teabe 

asümmeetriat; 

(i) meetme majanduslikku mõju, 

jälgides eriti konkurentsi taset turul ja 

osutatava teenuse kvaliteeti, samuti mõju 

isikute ja teenuste vabale liikumisele 

liidus; 

i) mõju isikute ja teenuste vabale 

liikumisele liidus, tarbijate valikule ja 

osutatava teenuse kvaliteedile; 

(j) võimalust kasutada avaliku 

huvi eesmärgi saavutamiseks 

vähempiiravaid vahendeid; 

j) võimalust kasutada avaliku huvi 

eesmärgi saavutamiseks vähempiiravaid 

vahendeid; 

(k) nii kutsealale juurdepääsu kui ka 

sellel tegutsemise piirangute kogumõju, 

eelkõige seda, kuidas iga selline nõue aitab 

kaasa avaliku huvi eesmärgi saavutamisele 

ja kas ta on selleks vajalik. 

k) uute või muudetud sätete mõju 

koos kutsealale juurdepääsu või sellel 

tegutsemist piiravate muude sätetega, 

eelkõige seda, kuidas iga selline nõue aitab 

kaasa avaliku huvi eesmärgi saavutamisele 

ja kas ta on selleks vajalik. 

 Kui liikmesriigid leiavad teatava 

reguleeritud kutseala nõudeid silmas 

pidades, et mõni konkreetne kriteerium ei 

ole hindamisel asjakohane, peavad nad 

komisjoni artikli 9 lõike 1 kohaselt 

teavitades oma otsust nõuetekohaselt 

põhjendama. 

3. Kui lõike 2 punkti j puhul on 

meetmed õigustatud tarbijakaitse 

seisukohast ja kui tuvastatud riskid 

piirduvad kutsealatöötajate ja tarbijate 

suhtega, mõjutamata negatiivselt 

kolmandaid isikuid, hindavad asjaomased 

pädevad ametiasutused eelkõige seda, kas 

eesmärki on võimalik saavutada kasutades 

kaitstud kutsenimetust, tegevusalasid 

reserveerimata. 

3. Kui lõike 2 punkti j puhul on 

meetmed õigustatud ainult tarbijakaitse 

seisukohast ja kui tuvastatud riskid 

piirduvad kutsealatöötajate ja tarbijate 

suhtega, mistõttu need ei mõjuta 

negatiivselt kolmandaid isikuid, hindavad 

liikmesriigid eelkõige seda, kas eesmärki 

on võimalik saavutada, kasutades vähem 

piiravaid vahendeid kui tegevusala 

reserveerimine. 
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4. Lõike 2 punkti k puhul hindavad 

asjaomased pädevad ametiasutused 

eelkõige järgmiste nõuete kehtestamise 

kogumõju: 

4. Lõike 2 punkti k puhul hindavad 

liikmesriigid eelkõige uue või muudetud 

sätte mõju koos järgmiste nõuetega, 

millega piiratakse juurdepääsu 

reguleeritud kutsealale või sellel 

tegutsemist, pidades silmas asjaolu, et 

mõju võib olla nii positiivne kui ka 

negatiivne: 

(a) reserveeritud tegevusalade 

olemasolu kaitstud kutsenimetuse kõrval; 

a) reserveeritud tegevusalad, kaitstud 

kutsenimetus või mis tahes muu 

reguleerimise vorm direktiivi 2005/36/EÜ 

artikli 3 lõike 1 tähenduses; 

(b) pideva kutsealase arengu nõuded; b) kohustuslikud pideva kutsealase 

arengu nõuded; 

(c)  kutseala organiseerimise, kutse-

eetika ja järelevalvega seotud õigusnormid; 

c)  kutseala organiseerimise, kutse-

eetika ja järelevalvega seotud õigusnormid; 

(d) kohustuslik kutsekoja liikmesus, 

registreerimis- või autoriseerimisskeemid, 

eelkõige juhul, kui need nõuded 

tähendavad konkreetse 

kutsekvalifikatsiooni omamist; 

d) kohustuslik kutsekoja liikmesus, 

registreerimis- või autoriseerimisskeemid, 

eelkõige juhul, kui need nõuded 

tähendavad konkreetse 

kutsekvalifikatsiooni omamist; 

(e) koguselised piirangud, eelkõige 

tegevuslubade arvu piiravad või 

minimaalset või maksimaalset konkreetset 

kutsekvalifikatsiooni omavate töötajate, 

juhtide või esindajate arvu sätestavad 

nõuded; 

e) koguselised piirangud, eelkõige 

tegevuslubade arvu piiravad või 

minimaalset või maksimaalset konkreetset 

kutsekvalifikatsiooni omavate töötajate, 

juhtide või esindajate arvu sätestavad 

nõuded; 

(f) konkreetse õigusliku vormi või 

äriühingu osaluse või juhtimisega seotud 

nõuded, niivõrd kui need nõuded on 

otseselt seotud reguleeritud kutsealal 

tegutsemisega; 

f) konkreetse õigusliku vormi või 

äriühingu osaluse või juhtimisega seotud 

nõuded, niivõrd kui need nõuded on 

otseselt seotud reguleeritud kutsealal 

tegutsemisega; 

(g) territoriaalsed piirangud, eelkõige 

kui kutseala on sama liikmesriigi eri osades 

erinevalt reguleeritud; 

g) territoriaalsed piirangud, k.a juhul, 

kui kutseala on sama liikmesriigi eri osades 

reguleeritud viisil, mis erineb selle 

reguleerimisest teistes osades; 

(h) nõuded, mis piiravad reguleeritud 

kutsealal tegutsemist ühiselt või 

partnerluses, samuti ametikohtade 

kokkusobimatuse reeglid; 

h) nõuded, mis piiravad reguleeritud 

kutsealal tegutsemist ühiselt või 

partnerluses, samuti ametikohtade 

kokkusobimatuse reeglid; 

(i) kindlustuskaitse nõuded või muud 

personaalse või kollektiivse kaitse 

vahendid seoses kutsealase vastutusega; 

i) kindlustuskaitse nõuded või muud 

personaalse või kollektiivse kaitse 

vahendid seoses kutsealase vastutusega; 

(j) kutsealal tegutsemiseks piisava j) kutsealal tegutsemiseks piisava 
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keeleoskuse nõuded; keeleoskuse nõuded; 

 ja) kindlaksmääratud miinimum- 

ja/või maksimumtariifi nõuded; 

 jb) reklaaminõuded; 

 4a. Kui lõikes 4 osutatud sätted 

puudutavad tervishoiu kutsealade 

reguleerimist ja on seotud patsientide 

ohutusega, peavad liikmesriigid võtma 

arvesse eesmärki tagada inimeste tervise 

kõrgetasemeline kaitse. 

 4b. Käesoleva artikli lõike 1 

kohaldamiseks tagavad liikmesriigid, et 

enne uute, reguleeritud kutsealadele 

juurdepääsu või nendel tegutsemist 

piiravate õiguslike, regulatiivsete või 

haldussätete vastuvõtmist või kehtivate 

sätete muutmist hinnatakse, kas 

nimetatud sätted on kohased püstitatud 

eesmärgi saavutamiseks ning ei lähe 

kaugemale eesmärgi saavutamiseks 

vajalikust. Oma hinnangus peavad 

liikmesriigid arvesse võtma ühenduse 

õigustikku, eelkõige seoses 

tervishoiuteenuseid osutavate kutsealade 

eripäraga, mida on tunnistanud liidu 

seadusandja ja Euroopa Kohus oma 

praktikas, ning selliste kutsealade 

reguleerimisel antakse liikmesriikidele 

kaalutlusruum, mis on piisav inimeste 

tervise kõrgetasemelise kaitse tagamiseks. 

 4c. Lisaks tagavad liikmesriigid 

direktiivi 2005/36/EÜ II jaotises 

sätestatud, teenuste piiriülese osutamisega 

seotud konkreetsete nõuete vastavuse 

proportsionaalsuse põhimõttele, 

sealhulgas: 

 a) ajutine automaatne 

registreerimine kutseorganisatsiooni või -

organi juures või pro forma liikmelisus 

selles organisatsioonis või organis, millele 

on osutatud direktiivi 2005/36/EÜ artikli 6 

lõike 1 punktis a, kutsekaart või mõni 

muu samaväärne nõue; 

 b) direktiivi 2005/36/EÜ artikli 7 

lõike 1 kohaselt eelnevalt esitatav 

deklaratsioon, direktiivi 2005/36/EÜ 
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artikli 7 lõike 2 kohaselt nõutavad 

dokumendid või mis tahes muu 

samaväärne nõue; 

 c) nõue maksta tasu või muid 

haldusformaalsuste täitmisega seotud 

lõive, mida teenuseosutaja kannab. 

 

 

 

(Puudutab kõiki keeleversioone.) 


