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Eurooppalaisen ammattikortin käyttöönottoa koskevan kiinnostuksenilmaisupyynnön
tulokset
Komissio julkaisi 18. lokakuuta 2013 kiinnostuksenilmaisupyynnön, jossa pyydettiin
ammattialojen kansallisen ja EU:n tason edunvalvontajärjestöjä ilmaisemaan mahdollisen
kiinnostuksensa eurooppalaisen ammattikortin (EPC) käyttöönottoon.
Komissio vastaanotti 22. marraskuuta 2013 mennessä vastauksia liitteessä I luetelluilta
ammattialajärjestöiltä ja liitoilta sekä oma-aloitteisia huomioita liitteessä II luetelluilta muilta
sidosryhmiltä, kuten toimivaltaisilta viranomaisilta.
Tulevat toimet
Prosessin virtaviivaistamiseksi ja jotta toteutus saataisiin päätökseen kansalliseen
lainsäädäntöön siirtämiselle varatun määräajan päättymiseen mennessä, komissio ehdottaa
jatkavansa työtä eurooppalaisen ammattikortin käyttöön ottamiseksi muutaman ammattialan
osalta.
Eurooppalaisen ammattikortin käyttöönottoa ammattialoilla, jotka ovat jo ilmaisseet
kiinnostuksensa mutta joita komissio ei vielä tässä vaiheessa ota käsittelyyn, ja
ammattialoilla, jotka ilmaisevat riittävällä tavalla kiinnostuksensa tulevaisuudessa, käsitellään
myöhemmässä vaiheessa.
Kuten ammattipätevyysdirektiivissä, sellaisena kuin se on muutettuna, säädetään,
eurooppalaisen ammattikortin käyttöönotto edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä (4 a
artiklan 7 kohta):
”a)
liikkuvuus
on
tai
voisi
olla
suurta
kyseisessä
ammatissa;
b) asiaankuuluvat sidosryhmät ovat ilmaisseet riittävää kiinnostusta;
c) ammatti tai ammattiin valmistava koulutus ovat säänneltyjä merkittävässä
määrässä jäsenvaltioita.”
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Eurooppalaisen ammattikortin käyttöönottoa koskevan kiinnostuksensa ilmaisseiden
ammattialojen alustavan tarkastelun pohjalta komissio katsoo, että on tehtävä – ammattikortin
käyttöönottoon valittavien ammattialojen lopullista valintaa rajoittamatta – perusteellisempi
arviointi seuraavien ammattien osalta, jotka näyttävät suurelta osin täyttävän
ammattipätevyysdirektiivin vaatimukset:
a) lääkärit
b) sairaanhoitajat
c) farmaseutit
d) fysioterapeutit
e) insinöörit
f) vuoristo-oppaat
g) kiinteistönvälittäjät.
Komissio pyytää kaikkia edellä kohdissa a–g mainittuihin ammattialoihin liittyviä
sidosryhmiä ja erityisesti toimivaltaisia viranomaisia, jotka vastaanottavat kyseisten
ammattialojen eurooppalaista ammattikorttia koskevia kiinnostuksenilmaisuja ja vastaavat
asianomaisten alojen ammattipätevyyksien tunnustamispäätöksistä, esittämään huomioitaan
ammattialajärjestöjen ja liittojen ilmaisemasta kiinnostuksesta hyödyntää eurooppalaista
ammattikorttia kyseisillä ammattialoilla.
Huomiot pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen markt-e4-epc＠ec.europa.eu
viimeistään 10. tammikuuta 2014, ja ne olisi perusteltava mahdollisimman tarkasti kortin
käyttöönottoa koskevien ehtojen pohjalta. Toimivaltaisten viranomaisten komissiolle tästä
asiasta jo toimittamat huomiot otetaan huomioon. Näin ollen toimivaltaisten viranomaisten ei
tarvitse toimittaa huomioitaan uudelleen. Kaikki vastaanotetut huomiot julkaistaan komission
internet-sivulla, ellei huomion laatija toisin pyydä. Komissio aikoo lisäksi lähettää vuoden
2014 alussa asianomaisille sidosryhmille kyselylomakkeet.
Komissio käynnistää myös syväanalyysin niiden ehtojen täyttymisestä, jotka vaaditaan
eurooppalaisen ammattikortin käyttöön ottamiseksi näissä ammateissa. Se aikoo esittää kortin
käyttöönottoa ainoastaan valintakriteerit kokonaisuudessaan täyttävillä ammattialoilla ottaen
huomioon tarpeen varmistaa, että tällainen uusi tunnustamisprosessi otetaan käyttöön
ongelmitta.
Komission aikomuksena on perustaa ryhmä, joka osallistuu aktiivisesti tuleviin keskusteluihin
eurooppalaisen ammattikortin käytöstä. Ryhmä muodostetaan rajoitetusta määrästä
osallistujia, joita ovat muun muassa EU:n tason ammattialajärjestöt ja jäsenvaltioiden
toimivaltaiset viranomaiset aloilta, joista tässä vaiheessa tehdään syväanalyysi. Ensimmäinen
kokous pidetään 31. tammikuuta ja seuraavat vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.

