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Lisätään tarkistuksen 1 edelle tarkistus 43 seuraavasti: 

Tarkistus 43 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Koska unionin oikeudessa ei ole 

erityisiä säännöksiä säänneltyihin 

ammatteihin pääsyä tai niiden 

harjoittamista koskevien vaatimusten 

yhdenmukaistamisesta, jäsenvaltioilla on 

oikeus päättää syrjimättömyys- ja 

suhteellisuusperiaatetta noudattaen, 

sääntelevätkö ne ammatteja ja miten ne 

tämän tekevät. 

Poistetaan. 

(Tarkistus hyväksyttiin valiokunnassa, mutta se puuttui käännettäväksi lähetetystä tekstistä.) 

 



 

PE601.007v02-00 2/10 RR\1141606FI.docx 

FI 

Tarkistukset 12, 20, 23, 34 ja 37 kuuluvat seuraavasti: 

Tarkistus 12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) On tärkeää varmistaa, että yleisen 

edun mukaiset tavoitteet yksilöidään 

asianmukaisella tavalla, jotta voidaan 

määritellä asianmukainen sääntelyn taso 

suhteellisuusperiaatetta noudattaen. 

Esimerkiksi yleisen edun mukaisiin 

tavoitteisiin kohdistuvien riskien 

kasvaessa jäsenvaltioilla olisi oltava 

kohtuullinen harkintavalta, jonka 

puitteissa ne voivat määrittää haluamansa 

suojelun tason ja tarvittaessa lujittaa 

sääntelyä. Vaikka yksi jäsenvaltio 

vahvistaa lievempiä sääntöjä kuin jokin 

toinen jäsenvaltio, se ei tarkoita, että 

jälkimmäisen jäsenvaltion säännöt 

olisivat kohtuuttomia ja siten unionin 

oikeuden vastaisia. Ammattien sääntely 

on erittäin tärkeä tekijä yleistä etua 

koskevien tavoitteiden suojelussa ja 

korkealaatuisten tuotteiden ja palvelujen 

takaamisessa, mutta sillä olisi muun 

muassa edistettävä korkeaa työllisyys- ja 

koulutustasoa. 

Tarkistus 20 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 a) Jos jäsenvaltiot katsovat, että jokin 

arviointiperuste ei ole merkityksellinen 

tässä arvioinnissa, niiden olisi 

perusteltava asianmukaisesti päätöksensä 

tehdessään komissiolle ilmoitusta tämän 

direktiivin mukaisesti. 



 

RR\1141606FI.docx 3/10 PE601.007v02-00 

 FI 

Tarkistus 23 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 a) Lisävaatimusten käyttöön 

ottaminen saattaa olla asianmukaista 

yleisen edun mukaisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Se tosiasia, että niiden 

yksittäistä tai yhteisvaikutusta on 

arvioitava, ei tarkoita, että kyseiset 

vaikutukset olisivat suoralta kädeltä 

kohtuuttomia. Esimerkiksi velvollisuus, 

joka koskee ammattitaidon jatkuvaa 

ylläpitoa, saattaa olla asianmukainen sen 

varmistamiseksi, että ammattihenkilöt 

pysyvät oman alansa kehityksen mukana, 

kunhan siihen ei liity syrjiviä ja 

kohtuuttomia ehtoja uusien tulokkaiden 

vahingoksi. Myös pakollista 

ammattialajärjestön jäsenyyttä saatetaan 

pitää asianmukaisena tapauksissa, joissa 

valtio on antanut ammattialajärjestöjen 

tehtäväksi yleisen edun mukaisten 

tavoitteiden turvaamisen, esimerkiksi 

laillisen ammatinharjoittamisen 

valvonnan tai jatkuvan ammatillisen 

koulutuksen järjestämisen tai valvonnan. 

Tapauksissa, joissa ammatin 

riippumattomuutta ei voida taata muilla 

keinoin, jäsenvaltiot voisivat harkintansa 

mukaan käyttää suojakeinoja, joita ovat 

esimerkiksi ammatin ulkopuolisten 

henkilöiden osakkeenomistuksen 

rajoittaminen tai säännös, jonka mukaan 

äänioikeuksien enemmistön on oltava 

ammattia harjoittavilla henkilöillä, 

kunhan suojakeinot eivät ylitä sitä, mitä 

yleisen edun mukaisen tavoitteen suojelu 

edellyttää. Yleisen edun mukaisten 

tavoitteiden turvaamiseksi ja tarjottavan 

palvelun laadun takaamiseksi jäsenvaltiot 

voisivat harkita kiinteää vähimmäis- ja/tai 

enimmäishintaa koskevien vaatimusten 

asettamista, joita palveluntarjoajien on 

noudatettava, etenkin sellaisten 

palvelujen osalta, joiden kohdalla tämä 
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on tarpeen, jotta kulujen korvaamisen 

periaatetta voidaan soveltaa tehokkaasti, 

niin kauan kuin tällainen rajoitus on 

oikeasuhteinen ja kun tarvittaessa on 

säädetty vähimmäis- ja/tai 

enimmäishinnoista tehtävistä 

poikkeuksista. Jos lisävaatimuksilla 

toistetaan vaatimukset, jotka jäsenvaltio 

on jo ottanut käyttöön muiden sääntöjen 

tai menettelyjen yhteydessä, vaatimuksia 

ei voida pitää oikeasuhteisina asetettuun 

tavoitteeseen nähden. 

Tarkistus 34 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

4 artikla 4 artikla 

Uusien toimenpiteiden ennakkoarviointi Uusien toimenpiteiden ennakkoarviointi ja 

seuranta 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että ennen kuin säänneltyihin ammatteihin 

pääsyä tai niiden harjoittamista rajoittavia 

lakeja, asetuksia tai hallinnollisia 

määräyksiä otetaan käyttöön tai muutetaan, 

asiaankuuluvat toimivaltaiset 

viranomaiset tekevät arvioinnin niiden 

oikeasuhteisuudesta tässä direktiivissä 

säädettyjen sääntöjen mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä arviointi 

tässä direktiivissä annettujen säännösten 

mukaisesti ennen kuin säänneltyihin 

ammatteihin pääsyä tai niiden 

harjoittamista rajoittavia lakeja, asetuksia 

tai hallinnollisia määräyksiä otetaan 

käyttöön tai muutetaan. 

 1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 

arvioinnin laajuuden on vastattava tiettyä 

säänneltyä ammattia koskevan uuden 

annettavan säännöksen luonnetta, 

sisältöä ja vaikutusta kyseistä ammattia 

koskevien erityissäännösten taustaa 

vasten. 

2. Kaikkien 1 kohdassa tarkoitettujen 

säännösten mukana on oltava 

yksityiskohtainen lausunto, josta 

suhteellisuusperiaatteen noudattaminen 

voidaan arvioida. 

2. Kaikkien 1 kohdassa tarkoitettujen 

säännösten mukana on oltava 

yksityiskohtainen lausunto, josta 

syrjimättömyys- ja suhteellisuusperiaatteen 

noudattaminen voidaan arvioida. 

3. Syyt siihen, että säännös katsotaan 

perustelluksi, tarpeelliseksi ja 

oikeasuhteiseksi, on perusteltava 

3. Syyt siihen, että säännös katsotaan 

syrjimättömäksi, perustelluksi ja 

oikeasuhteiseksi, on perusteltava 
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laadullisella ja mahdollisuuksien mukaan 

myös määrällisellä näytöllä. 

laadullisella ja mahdollisuuksien mukaan 

myös määrällisellä näytöllä. 

 3 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että 1 kohdassa tarkoitettu arviointi 

tehdään objektiivisella ja 

riippumattomalla tavalla. 

4. Jäsenvaltioiden on seurattava 

säänneltyihin ammatteihin pääsyä tai 

niiden harjoittamista rajoittavien lakien, 

asetusten tai hallinnollisten määräysten 

oikeasuhteisuutta säännöllisesti ja 

asianomaisen sääntelyn kannalta 

riittävän usein ottaen asianmukaisella 

tavalla huomioon asianomaisen 

toimenpiteen toteuttamisen jälkeen 

mahdollisesti tapahtunut kehitys. 

4. Jäsenvaltioiden on seurattava 

asianomaisen sääntelyn kannalta 

riittävän tiheään säänneltyihin 

ammatteihin pääsyä tai niiden 

harjoittamista rajoittavien olennaisten 

lakien, asetusten tai hallinnollisten 

määräysten yhdenmukaisuutta 

syrjimättömyys- ja 

oikeasuhteisuusperiaatteiden kanssa 
ottaen asianmukaisella tavalla huomioon 

asianomaisten säännösten hyväksymisen 
jälkeen mahdollisesti tapahtuneen 

kehityksen. 

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 

esimerkiksi riippumattomien 

sääntelyntarkasteluelinten osallisuuden 

kautta, että 1 kohdassa tarkoitettu 

suhteellisuusarviointi tehdään 

objektiivisella ja riippumattomalla tavalla. 

5. Tämän artiklan soveltamiseksi 

jäsenvaltioiden on varmistettava ennen 

säänneltyihin ammatteihin pääsyä tai 

niiden harjoittamista rajoittavien lakien, 

asetusten tai hallinnollisten määräysten 

käyttöönottoa tai muuttamista, että 

kyseiset säännökset soveltuvat halutun 

tavoitteen saavuttamisen takaamiseen 

eivätkä ylitä sitä, mikä on tarpeen 

tavoitteen saavuttamiseksi. Arvioinnissa 

jäsenvaltioiden on otettava huomioon 

yhteisön säännöstö, erityisesti 

terveydenhoitopalveluja tarjoavien 

ammattien erityisluonteen osalta, 

sellaisena kuin unionin lainsäätäjä ja 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö 

on sen tunnustanut, ja lisäksi tällaisten 

ammattien sääntelyn osalta jäsenvaltioille 

olisi myönnettävä harkintavaltaa 

riittävässä määrin, jotta voidaan 

varmistaa ihmisten terveyden suojelun 

korkea taso. 
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Tarkistus 37 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

6 artikla 6 artikla 

Suhteellisuusperiaate Suhteellisuusperiaate 

1. Ennen kuin jäsenvaltiot ottavat 

käyttöön tai muuttavat säänneltyihin 

ammatteihin pääsyä tai niiden 

harjoittamista rajoittavia lakeja, asetuksia 

tai hallinnollisia määräyksiä, niiden on 

arvioitava, ovatko kyseiset säännökset 

tarpeen, soveltuvatko ne halutun tavoitteen 

saavuttamisen takaamiseen ja ylittäväkö ne 

sen, mikä on tarpeen tavoitteen 

saavuttamiseksi. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että säänneltyihin ammatteihin pääsyä tai 

niiden harjoittamista rajoittavat lait, 

asetukset tai hallinnolliset määräykset, 

joita ne ottavat käyttöön, sekä niiden 

näihin tekemät muutokset soveltuvat 
halutun tavoitteen saavuttamisen 

takaamiseen eivätkä ylitä sitä, mikä on 

tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi. 

2. Kun asiaankuuluvat toimivaltaiset 

viranomaiset arvioivat kyseisten 

säännösten tarpeellisuutta ja 

suhteellisuutta, niiden on erityisesti 
otettava huomioon seuraavat tekijät: 

2. Tätä tarkoitusta varten 

jäsenvaltioiden on, ennen kuin ne 

hyväksyvät 1 kohdassa tarkoitetut 

säännökset, tarvittaessa otettava 

huomioon seuraavat tekijät: 

a) haluttuihin yleisen edun mukaisiin 

tavoitteisiin liittyvien riskien luonne ja 

varsinkin kuluttajille, ammattihenkilöille 

tai kolmansille osapuolille aiheutuvien 

riskien luonne; 

a) haluttuihin yleisen edun mukaisiin 

tavoitteisiin liittyvien riskien luonne ja 

varsinkin palvelujen vastaanottajille, 

kuluttajat mukaan luettuina, 
ammattihenkilöille tai kolmansille 

osapuolille aiheutuvien riskien luonne; 

b) säännöksen soveltuvuus varsinkin 

sen kannalta, miten asianmukainen se on 

halutun tavoitteen saavuttamiseksi sekä 

ilmentääkö se aidosti kyseistä tavoitetta 

johdonmukaisella ja järjestelmällisellä 

tavalla ja puututaanko sillä havaittuihin 

riskeihin samalla tavalla kuin 

vastaavanlaisissa toiminnoissa; 

b) säännöksen soveltuvuus varsinkin 

sen kannalta, miten asianmukainen se on 

halutun tavoitteen saavuttamiseksi sekä 

ilmentääkö se aidosti kyseistä tavoitetta 

johdonmukaisella ja järjestelmällisellä 

tavalla ja puututaanko sillä havaittuihin 

riskeihin samalla tavalla kuin 

vastaavanlaisissa toiminnoissa; 

c) säännöksen tarpeellisuus 

varsinkin sen kannalta, ovatko voimassa 

olevat erityiset tai luonteeltaan yleisemmät 

säännöt, kuten tuoteturvallisuus- tai 

kuluttajansuojalansäädäntö, 

riittämättömiä saavuttamaan haluttu 

tavoite; 

c) se, ovatko voimassa olevat erityiset 

tai luonteeltaan yleisemmät säännöt, kuten 

tuoteturvallisuus- tai 

kuluttajansuojalansäädäntöön sisältyvät 

säännöt, riittämättömiä halutun tavoitteen 

saavuttamiseksi; 

d) tiettyyn ammattiin kuuluvien tai d) tiettyyn ammattiin kuuluvien tai 
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tietylle ammatille varattujen toimintojen 

soveltamisalan ja vaadittavan 

ammattipätevyyden välinen yhteys; 

tietylle ammatille varattujen toimintojen 

soveltamisalan ja vaadittavan 

ammattipätevyyden välinen yhteys; 

e) tehtävien monimutkaisuuden ja 

tietyn vaadittavan ammattipätevyyden 
välinen yhteys, erityisesti vaadittavan 

koulutuksen tai kokemuksen tasoon, 

luonteeseen ja kestoon liittyen, sekä 

mahdolliset muut tavat hankkia 

ammattipätevyys; 

e) kyseisten tehtävien 

monimutkaisuuden ja sen tarpeen välinen 

yhteys, että niitä suorittavilla henkilöillä 

on tietty ammattipätevyys, erityisesti 

vaadittavan koulutuksen tai kokemuksen 

tason, luonteen ja keston osalta, sekä 

mahdolliset muut tavat hankkia 

ammattipätevyys; 

f) tietyn ammattipätevyyden 

haltijoille varattujen ammattitoimintojen 

soveltamisala erityisesti siihen liittyen, 

voidaanko tietyille ammateille varatut 

toiminnot jakaa muiden ammattien kanssa 

vai ei ja tämän syyt; 

f) se, voidaanko tietyille ammateille 

varatut toiminnot jakaa muiden ammattien 

kanssa vai ei ja tämän syyt; 

g) säännellyn ammatin harjoittamiseen 

liittyvän autonomian aste sekä 

järjestäytymiseen ja valvontaan liittyvien 

järjestelyjen vaikutus halutun tavoitteen 

saavuttamiseen varsinkin silloin, kun 

säänneltyyn ammattiin liittyviä toimintoja 

harjoitetaan asianmukaisesti pätevöityneen 

ammattihenkilön valvonnassa ja vastuussa; 

g) säännellyn ammatin harjoittamiseen 

liittyvän autonomian aste sekä 

järjestäytymiseen ja valvontaan liittyvien 

järjestelyjen vaikutus halutun tavoitteen 

saavuttamiseen varsinkin silloin, kun 

säänneltyyn ammattiin liittyviä toimintoja 

harjoitetaan asianmukaisesti pätevöityneen 

ammattihenkilön valvonnassa ja vastuussa; 

h) tieteellinen ja teknologinen kehitys, 

joka voi vähentää eroja 

ammattihenkilöiden ja kuluttajien 

tietämyksen tasossa; 

h) tieteellinen ja teknologinen kehitys, 

joka voi vähentää tai lisätä eroja 

ammattihenkilöiden ja kuluttajien 

tietämyksen välillä; 

i) toimenpiteen taloudellinen 

vaikutus varsinkin markkinoiden 

kilpailuaste ja tarjotun palvelun laatu 

huomioon ottaen sekä vaikutus 

henkilöiden ja palvelujen vapaaseen 

liikkuvuuteen unionissa; 

i) vaikutus henkilöiden ja palvelujen 

vapaaseen liikkuvuuteen unionissa, 

kuluttajan valinnanmahdollisuuksiin sekä 

tarjottavan palvelun laatuun; 

j) mahdollisuus käyttää 

vähemmän rajoittavia tapoja yleisen etuun 

liittyvän tavoitteen saavuttamiseksi; 

j) mahdollisuus käyttää vähemmän 

rajoittavia tapoja yleisen etuun liittyvän 

tavoitteen saavuttamiseksi; 

k) rajoitusten kumulatiivinen 

vaikutus sekä ammattiin pääsyyn että 

ammatin harjoittamiseen ja erityisesti se, 

kuinka nämä molemmat vaatimukset 

edistävät saman yleiseen etuun liittyvän 

tavoitteen saavuttamista, ja se, ovatko ne 

tarpeen samaan yleiseen etuun liittyvän 

k) uusien tai muutettujen säännösten 

vaikutus, kun ne yhdistetään muihin 

säännöksiin, jotka rajoittavat ammattiin 

pääsyä tai ammatin harjoittamista, ja 

erityisesti se, kuinka nämä molemmat 

vaatimukset edistävät saman yleiseen etuun 

liittyvän tavoitteen saavuttamista, ja se, 

ovatko ne tarpeen samaan yleiseen etuun 
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tavoitteen saavuttamiseksi. liittyvän tavoitteen saavuttamiseksi. 

 Jos jäsenvaltiot katsovat tiettyä säänneltyä 

ammattia koskevat vaatimukset huomioon 

ottaen, että tietty arviointiperuste ei ole 

merkityksellinen tässä arvioinnissa, 

niiden olisi perusteltava asianmukaisesti 

päätöksensä tehdessään komissiolle 

ilmoitusta 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 

3. Kun 2 kohdan j alakohtaa 

sovellettaessa toimenpiteet ovat 

perusteltuja kuluttajasuojaan liittyvistä 

syistä ja kun havaitut riskit koskevat vain 

ammattihenkilön ja kuluttajan välistä 

suhdetta ilman kielteistä vaikutusta 

kolmansiin osapuoliin, asiaankuuluvien 

toimivaltaisten viranomaisten on 

arvioitava erityisesti, voidaanko tavoite 

saavuttaa suojatulla ammattinimikkeellä 

toimintoja varaamatta. 

3. Kun 2 kohdan j alakohtaa 

sovellettaessa toimenpiteet ovat 

perusteltuja ainoastaan kuluttajasuojaan 

liittyvistä syistä ja kun havaitut riskit 

koskevat vain ammattihenkilön ja 

kuluttajan välistä suhdetta eikä niillä näin 

ollen ole kielteistä vaikutusta kolmansiin 

osapuoliin, jäsenvaltioiden on arvioitava 

erityisesti, voidaanko tavoite saavuttaa 

vähemmän rajoittavilla keinoilla kuin 

toimintojen varaamisella. 

4. Kun 2 kohdan k alakohtaa 

sovelletaan, asiaankuuluvien 

toimivaltaisten viranomaisten on 

erityisesti arvioitava kaikkien seuraavien 

vaatimusten asettamisen kumulatiivista 

vaikutusta: 

4. Kun 2 kohdan k alakohtaa 

sovelletaan, jäsenvaltioiden on arvioitava 

uusien tai muutettujen säännösten 

todennäköisiä vaikutuksia, kun ne 

yhdistetään johonkin seuraavista 

säänneltyihin ammatteihin pääsyä tai 

niiden harjoittamista rajoittavista 

vaatimuksista, ottaen huomioon, että 

vaikutukset voivat olla myönteisiä tai 

kielteisiä: 

a) varatut toiminnot suojattujen 

ammattinimikkeiden ohella; 

a) varatut toiminnot, suojattu 

ammattinimike tai direktiivin 2005/36/EY 

3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettu muunlainen sääntely; 

b) jatkuvaa ammatillista kehittämistä 

koskevat vaatimukset; 

b) jatkuvaa ammatillista kehittämistä 

koskevat pakolliset vaatimukset; 

c) ammattikunnan järjestäytymiseen, 

ammattietiikkaan ja ammatilliseen 

valvontaan liittyvät säännöt; 

c) ammattikunnan järjestäytymiseen, 

ammattietiikkaan ja ammatilliseen 

valvontaan liittyvät säännöt; 

d) pakollinen liiton jäsenyys ja 

rekisteröinti- tai hyväksyntäjärjestelmät 

erityisesti silloin, kun nämä vaatimukset 

edellyttävät tiettyä ammattipätevyyttä; 

d) pakollinen liiton jäsenyys ja 

rekisteröinti- tai hyväksyntäjärjestelmät 

erityisesti silloin, kun nämä vaatimukset 

edellyttävät tiettyä ammattipätevyyttä; 

e) määrälliset rajoitukset, etenkin 

vaatimukset, joilla rajoitetaan 

ammatinharjoittamislupien lukumäärää tai 

e) määrälliset rajoitukset, etenkin 

vaatimukset, joilla rajoitetaan 

ammatinharjoittamislupien lukumäärää tai 



 

RR\1141606FI.docx 9/10 PE601.007v02-00 

 FI 

vahvistetaan vähimmäis- tai 

enimmäismäärä tietyn ammattipätevyyden 

omaaville työntekijöille, johtajille tai 

edustajille; 

vahvistetaan vähimmäis- tai 

enimmäismäärä tietyn ammattipätevyyden 

omaaville työntekijöille, johtajille tai 

edustajille; 

f) erityiset oikeudelliset 

muotovaatimukset tai yrityksen 

osakkeenomistukseen tai johtamiseen 

liittyvät vaatimukset, siinä määrin kuin 

kyseiset vaatimukset liittyvät suoraan 

säännellyn ammatin harjoittamiseen; 

f) erityiset oikeudelliset 

muotovaatimukset tai yrityksen 

osakkeenomistukseen tai johtamiseen 

liittyvät vaatimukset, siinä määrin kuin 

kyseiset vaatimukset liittyvät suoraan 

säännellyn ammatin harjoittamiseen; 

g) alueelliset rajoitukset erityisesti 

silloin, kun ammattia säännellään eri 

tavalla jäsenvaltion eri osissa; 

g) alueelliset rajoitukset myös silloin, 

kun ammattia säännellään joissakin 

jäsenvaltion osissa eri tavalla kuin sen 

muissa osissa; 

h) vaatimukset, joilla rajoitetaan 

säännellyn ammatin harjoittamista yhdessä 

tai yhteistyöhankkeen osana, sekä 

esteettömyyssäännöt; 

h) vaatimukset, joilla rajoitetaan 

säännellyn ammatin harjoittamista yhdessä 

tai yhteistyöhankkeen osana, sekä 

esteettömyyssäännöt; 

i) vakuutusturvaa tai muuta 

henkilökohtaista tai kollektiivista 

ammatillista vastuuta koskevat 

vaatimukset; 

i) vakuutusturvaa tai muuta 

henkilökohtaista tai kollektiivista 

ammatillista vastuuta koskevat 

vaatimukset; 

j) kielitaitovaatimukset siinä määrin 

kuin ne ovat tarpeen jonkin ammatin 

harjoittamiseksi. 

j) kielitaitovaatimukset siinä määrin 

kuin ne ovat tarpeen jonkin ammatin 

harjoittamiseksi. 

 j a) kiinteää vähimmäis- ja/tai 

enimmäishintaa koskevat vaatimukset; 

 j b) mainostamista koskevat 

vaatimukset. 

 4 a. Kun 4 kohdassa tarkoitetut 

säännökset koskevat terveydenhoitoalan 

ammattien sääntelyä ja vaikuttavat 

potilaiden turvallisuuteen, jäsenvaltioiden 

on otettava huomioon ihmisten terveyden 

suojelun korkean tason takaamista 

koskeva tavoite. 

 4 b. Tämän artiklan 1 kohdan 

säännösten soveltamiseksi jäsenvaltioiden 

on varmistettava ennen säänneltyihin 

ammatteihin pääsyä tai niiden 

harjoittamista rajoittavien lakien, 

asetusten tai hallinnollisten määräysten 

käyttöönottoa tai muuttamista, että ne 

soveltuvat halutun tavoitteen 

saavuttamisen takaamiseen eivätkä ylitä 
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sitä, mikä on tarpeen tavoitteen 

saavuttamiseksi. Arvioinnissa 

jäsenvaltioiden on otettava huomioon 

yhteisön säännöstö, erityisesti 

terveydenhoitopalveluja tarjoavien 

ammattien erityisluonteen osalta, 

sellaisena kuin unionin lainsäätäjä ja 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö 

on sen tunnustanut, ja lisäksi tällaisten 

ammattien sääntelyn osalta jäsenvaltioille 

olisi myönnettävä harkintavaltaa 

riittävässä määrin, jotta voidaan 

varmistaa ihmisten terveyden suojelun 

korkea taso. 

 4 c. Jäsenvaltioiden on lisäksi 

varmistettava, että direktiivin 2005/36/EY 

II osastossa tarkoitetut rajat ylittävää 

palvelujen tarjoamista koskevat 

erityisvaatimukset ovat 

suhteellisuusperiaatteen mukaisia, 

mukaan luettuina seuraavat: 

 a) direktiivin 2005/36/EY 6 artiklan 

1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 

väliaikainen automaattinen rekisteröinti 

ammatilliseen järjestöön tai elimeen tai 

tällaisen järjestön tai elimen muodollinen 

jäsenyys, ammattikortti tai muu vastaava 

vaatimus; 

 b) direktiivin 2005/36/EY 7 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettu ennakkoilmoitus, 

direktiivin 2005/36/EY 7 artiklan 

2 kohdan nojalla vaaditut asiakirjat tai 

muu vastaava vaatimus; 

 c) vaatimus maksun tai korvauksen 

suorittamisesta palveluntarjoajalle 

aiheutuvista hallinnollisista 

kustannuksista. 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 


