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TÕLGETE JA TÕESTATUD KOOPIATE NÕUDMISE TINGIMUSED EUROOPA KUTSEKAARDI 

MENETLUSE RAAMES 

Käesoleva mitteametliku dokumendi eesmärk on selgitada tingimusi, mille alusel 

liikmesriikide pädevad asutused võivad nõuda tõlkeid ja tõestatud koopiaid Euroopa 

kutsekaardi väljastamistaotlusele lisatud dokumentidest. 

Koordinaatorite rühm on seda küsimust juba arutanud. Selleks et tagada Euroopa kutsekaardi 

menetluse nõuetekohane toimimine, on koordinaatorite rühma liikmed kohustatud edastama 

alljärgnevad selgitused asjaomastele riikide pädevatele asutustele. 

1. EUROOPA KUTSEKAARDI DOKUMENDIARHIIVIS ESITATUD TEAVE 

Selle küsimusega seotud põhimõtted on sätestatud komisjoni rakendusmääruses 2015/983 

(edaspidi „määrus“). 

2016. aasta jaanuari keskpaigaks pidi iga liikmesriik teatama siseturu infosüsteemi (IMI) 

spetsiaalse mooduli kaudu oma riiklikud dokumendinõuded, s.t dokumendid, mida nad 

vastuvõtva riigi pädeva asutusena tegutsedes Euroopa kutsekaardi menetluse raames taotluse 

esitajatelt nõuavad. Komisjon on liikmesriike selles etapis aidanud ning juhtinud tähelepanu 

selgetele vastuoludele teavitatud nõuete ja ELi siduvate õigusnormide vahel. Tulemuseks 

saadud dokumentide loetelud, mis koostatakse iga vastuvõtva liikmesriigi kohta ja iga 

kutseala kohta, mille suhtes Euroopa kutsekaart kehtib, on äärmiselt tähtsad päritoluriigi 

ametiasutustele, kuna just nemad vastutavad Euroopa kutsekaardi taotluste terviklikkuse 

kontrollimise eest. 

Riiklike teavituste „heakskiitmine“ komisjoni poolt IMI süsteemis seevastu ei tühista ega 

saagi tühistada määruse siduvaid sätteid näiteks seoses tõlke- ja tõendinõuetega. 

Eelnevat arvesse võttes on dokumentide tõlgete ja tõestatud koopiate esitamisnõuete suhtes 

võetav seisukoht järgmine. 
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2. TÕLKED 

Määruse artikli 17 lõikes 1 on esitatud loetelu dokumentidest, mis on tõlkenõuetest üldiselt 

vabastatud. Loetellu kuuluvad järgmised dokumendikategooriad: 

i) isikut tõendav dokument (pass või isikutunnistus); 

ii) diplomid, mis võimaldavad automaatset tunnustamist, kui diplom on välja 

antud päritoluriigis, ning 

iii) teatavad tõendid, mida väljastavad Euroopa kutsekaardi taotlustega tegelevad 

päritoluliikmesriigi asutused või muud asjaomased riiklikud asutused. 

Täpsemalt hõlmavad need järgmisi dokumente: 

 vastavustunnistused; 

 kvalifikatsiooni nimetuse muutumise tõendid; 

 omandatud õiguste tunnistused; 

 vähemalt kolmeaastase töökogemuse tõendid kolmandas riigis saadud 

kvalifikatsiooniga taotlejatelt; 

 ametliku asutamise tõendid; 

 tõendid hea maine või laitmatu reputatsiooni, maksujõulisuse, kutsealal 

tegutsemise peatamise või keelu puudumise või kriminaalkaristuste 

puudumise kohta. 

Määruse artikli 17 lõike 1 eesmärk on tõlkenõudeid piirata. Kuna neis dokumentides sisalduv 

teave on päritoluliikmesriigi pädevate asutuste poolt kontrollitav ja võimaldab kinnituste 

andmist, siis ei näi tõlked vajalikud. 

Seega peaks päritoluriigi ametiasutus toimiku terviklikkust kontrollides reeglina hoiduma 

eespool loetletud dokumentide tõlgete nõudmisest. Seda ka juhul, kui vastuvõttev riik on 

sätestanud IMI repositooriumis tõlkenõude üldise või laiema teavitatud dokumendikategooria 

kohta
1
. 

Samuti ei tohiks vastuvõtva riigi ametiasutused nõuda tõlkeid dokumentidest, mis on sellest 

nõudest artikli 17 lõike 1 kohaselt süstemaatiliselt vabastatud; reeglina peaksid nad toetuma 

päritoluriigi ametiasutuse poolt IMIs esitatud teabele. 

Näiteks kui automaatset tunnustust omav farmatseut ei ole esitanud tõlkeid oma diplomitest, 

vastavustunnistustest ja/või kutsealal tegutsemise keelu puudumist kinnitavatest tõenditest, 

mille on väljastanud päritoluriigi ametiasutused, aktsepteerib päritoluriigi ametiasutus tema 

toimikut terviklikuna, isegi kui vastuvõttev riik on sätestanud IMI repositooriumis tõlkenõude 

nimetatud dokumente hõlmavate kategooriate suhtes. 

Kui aga artikli 17 lõikes 1 loetletud dokumentide suhtes on „põhjendatud kahtlusi“, võivad 

vastuvõtva riigi ametiasutused nõuda tõlkeid vastavalt määruse artikli 18 lõikele 1. 

Sellekohane nõue esitatakse pärast seda, kui päritoluriigi ametiasutus on neile toimiku 

edastanud. Hinnang selle kohta, mida lugeda „põhjendatud kahtlusteks“, peaks olema hästi 

põhjendatud ja juhtumipõhine. „Põhjendatud kahtlustega“ erijuhtumi korral peavad 

ametiasutused kutsealal tegutsejale arusaadavalt selgitama, miks tõlget nõutakse. Selgitus 

tuleks sisestada IMIsse kui osa kutsealal tegutsejale saadetavast teatest tõlke nõudmise kohta. 

                                                 
1  Liikmesriigid on oma tõlkenõuetest teatamisel võtnud arvesse IMIs esitatud vastutuse välistamise klauslit: 

„Tõlkeid võib taotlejalt nõuda üksnes määruse (EL) 2015/983 artikli 17 lõikes 1 sätestatud piires.“ 
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Igasugune otsus keelduda Euroopa kutsekaardi väljastamisest üksnes põhjusel, et taotleja ei 

esitanud artikli 17 lõikes 1 osutatud dokumentide tõlkeid, oleks vastuolus ELi õigusega, eriti 

juhul, kui vastuvõtva riigi ametiasutus ei ole esitanud põhjendatud kahtlusi kõnealuste 

dokumentide usaldusväärsuse kohta või (kui sellised kahtlused on esitatud) ei ole püüdnud 

saada taotlejalt või päritoluriigi ametiasutuselt mõistliku aja jooksul puuduvat teavet või 

dokumenti. 

3. TÕESTATUD KOOPIATE NÕUDMISE TINGIMUSED 

Määruse artiklites 14 ja 15 on sätestatud täiendavate dokumentide autentsuse ja kehtivuse 

kontrollimise konkreetne kord. Ühtlasi on neis artiklites sätestatud nende dokumentide 

tõestatud koopiate nõudmise tingimused. 

Päritoluriigi ametiasutused võivad nõuda dokumentide tõestatud koopiaid üksnes juhul, kui 

nad ei suuda kontrollida nende autentsust muude vahendite, näiteks siseandmete, avalike 

registrite kontrollimise või halduskoostöö abil (nt asjaomaste ametiasutustega konsulteerimise 

teel). 

Kui päritoluriigi ametiasutused suudavad eelneva põhjal dokumentide autentsust kontrollida 

ja kinnitada, siis tõestatud koopiaid ei nõuta (isegi kui vastuvõttev riik on sätestanud IMI 

repositooriumis tõestatud koopiaid käsitleva nõude
2
). 

Vastuvõtva riigi ametiasutused hoiduvad ühtlasi selliste dokumentide tõestatud koopiate 

nõudmisest, mille autentsus on päritoluriigi ametiasutuste poolt kinnitatud, v.a „põhjendatud 

kahtluste“ korral päritoluriigi ametiasutuse esitatud selliste dokumentide või tõendite suhtes. 

Näiteks kui vastuvõttev riik on kinnitanud vajadust tõestatud koopia järele IMI repositooriumi 

teatava dokumendikategooria „Lisateabe“ vabal tekstiväljal, nõuab päritoluriik tõestatud 

koopiaid üksnes juhul, kui tal ei ole õnnestunud teatava dokumendi autentsust siseandmete 

või halduskoostöö abil kinnitada. Selline dokumentide autentimine ei kuulu terviklikkuse 

esialgse kontrolli juurde; dokumentide autentsuse kontroll ja vajaduse korral tõestatud 

koopiate nõudmine toimub hilisemas etapis (harilikult pärast seda, kui toimik on siseturu 

infosüsteemis terviklikuna aktsepteeritud, ja enne toimiku üleandmist vastuvõtvale riigile). 

„Põhjendatud kahtlustega“ erijuhtumi korral peavad ametiasutused kutsealal tegutsejale 

arusaadavalt selgitama, miks tõestatud koopiat nõutakse. Selgitus tuleks sisestada IMIsse kui 

osa kutsealal tegutsejale saadetavast teatest tõestatud koopia nõudmise kohta. 

Kontaktandmed: 

GROW-E5@ec.europa.eu 

                                                 
2  Liikmesriigid on oma tõestatud koopiate nõuetest teatamisel võtnud arvesse IMIs esitatud vastutuse 

välistamise klauslit: „Märkige, kas määruse (EL) 2015/983 artikli 15 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustel 

on dokumendi tõestatud koopia vajalik.“ 
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