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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004.../EF 

 af 

 

om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 

 

(EØS-relevant tekst) 

 

 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR – 

 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 40,  

artikel 47, stk. 1, artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, og artikel 55, 

 

under henvisning til forslag fra Kommissionen1, 

 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2, 

 

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og 

 

ud fra følgende betragtninger: 

 

                                                 
1 EFT C 181 E af 30.7.2002, s. 183. 
2 EUT C 61 af 14.3.2003, s. 67. 
3  Europa-Parlamentets udtalelse af 11.2.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) Rådets fælles 

holdning af   (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af   (endnu 
ikke offentliggjort i EUT). 
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(1) I henhold til traktatens artikel 3, stk. 1, litra c), er fjernelse af hindringerne for den frie bevæ-

gelighed for personer og tjenesteydelser et af Fællesskabets mål. Dette indebærer for med-

lemsstaternes statsborgere, at de bl.a. har ret til at udøve et erhverv som selvstændig eller 

lønmodtager i en anden medlemsstat end den, hvor de har erhvervet deres erhvervsmæssige 

kvalifikationer. Endvidere skal der i henhold til traktatens artikel 47, stk. 1, udstedes direkti-

ver om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser. 

 

(2) Efter Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 vedtog Kommissionen 

meddelelsen "En strategi for tjenester i det indre marked", som specielt har til formål at gøre 

den frie udveksling af tjenesteydelser lige så nem inden for Fællesskabet som inden for de en-

kelte medlemsstater. Med udgangspunkt i Kommissionens meddelelse "Nye arbejdsmarkeder 

i EU, der er åbne for alle og giver adgang for alle" gav Det Europæiske Råd i Stockholm den 

23. og 24. marts 2001 Kommissionen mandat til på Det Europæiske Råds forårsmøde i 2002 

at forelægge specifikke forslag til en mere ensartet, gennemsigtig og fleksibel ordning for an-

erkendelse af kvalifikationer. 
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(3) Den garanti, som dette direktiv giver personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kva-

lifikationer i en medlemsstat, for i en anden medlemsstat at kunne få adgang til samme er-

hverv og for at kunne udøve det med samme rettigheder som den anden medlemsstats stats-

borgere, er ikke til hinder for, at den migrerende erhvervsudøver skal opfylde eventuelle ikke-

diskriminerende betingelser for erhvervsudøvelsen, som denne anden medlemsstat pålægger, 

forudsat at betingelserne er objektivt begrundede og er i overensstemmelse med proportionali-

tetsprincippet. 

 

(4) For at lette den frie udveksling af tjenesteydelser bør der fastsættes særlige bestemmelser med 

henblik på at udvide mulighederne for at udøve erhvervsmæssig virksomhed under den i 

hjemlandet erhvervede titel. For informationssamfundstjenester, der leveres som distance-

ydelser, bør bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 

8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk 

handel, i det indre marked1, også finde anvendelse. 

 

(5) På grund af de forskellige ordninger, der er indført for midlertidig og lejlighedsvis grænse-

overskridende udveksling af tjenesteydelser på den ene side og for etablering på den anden si-

de, bør der foretages en præcisering af kriterierne for sondringen mellem disse to begreber, i 

tilfælde af at tjenesteyderen flytter til værtsmedlemsstaten. 

 

                                                 
1 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1. 
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(6) Udveksling af tjenesteydelser må lettes under fuld hensyntagen til den offentlige sundhed og 

sikkerhed og beskyttelse af forbrugeren. Der bør derfor fastsættes særlige bestemmelser for 

regulerede erhverv, der har konsekvenser for den offentlige sundhed eller sikkerhed, og hvis 

udøvere midlertidigt eller lejlighedsvis udfører grænseoverskridende tjenesteydelser. 

 

(7) Værtsmedlemsstaterne kan om nødvendigt og i overensstemmelse med fællesskabsretten fast-

lægge krav vedrørende anmeldelse. Disse krav bør ikke medføre en urimelig byrde for tjene-

steyderne eller være til hinder for eller gøre fri udveksling af tjenesteydelser mindre attraktiv. 

Behovet for sådanne krav bør periodisk revideres  i lyset af de fremskridt, der gøres i forbin-

delse med etableringen af en fællesskabsramme for administrativt samarbejde mellem med-

lemsstaterne. 

 

(8) Tjenesteyderen bør være underlagt de af værtsmedlemsstatens disciplinærbestemmelser, som 

har en direkte og specifik tilknytning til de erhvervsmæssige kvalifikationer, såsom definitio-

nen af erhvervet, den virksomhed, der er omfattet af eller er forbeholdt det pågældende er-

hverv, benyttelse af titler eller grov forsømmelse, som er direkte og specifikt knyttet til for-

brugerbeskyttelse og -sikkerhed. 
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(9) Samtidig med at de gældende principper og garantier vedrørende etableringsfriheden, der fin-

des under de forskellige anerkendelsesordninger, bibeholdes, bør bestemmelserne om disse 

ordninger forbedres i lyset af de indhøstede erfaringer. Desuden er de pågældende direktiver 

blevet ændret flere gange, og det er nødvendigt at foretage en omstrukturering og forenkling 

af bestemmelserne, idet de principper, der skal anvendes, samtidig gøres ensartede. Det er 

derfor nødvendigt at erstatte Rådets direktiv 89/48/EØF1 og 92/51/EØF2 samt Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 1999/42/EF3 om den generelle ordning for anerkendelse af 

eksamensbeviser og Rådets direktiv 77/452/EØF4, 77/453/EØF5, 78/686/EØF6, 78/687/EØF7, 

78/1026/EØF8, 78/1027/EØF9, 80/154/EØF10, 80/155/EØF11, 85/384/EØF12, 85/432/EØF13, 

85/433/EØF14 og 93/16/EØF15 om sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og 

sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter og læger, og samle dem i 

en enkelt tekst. 

 

                                                 
1 EFT L 19 af 24.1.1989, s. 16. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/19/EF (EFT L 206 af 31.7.2001, s. 1). 
2 EFT L 209 af 24.7.1992, s. 25. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2004/108/EF 

(EUT L 32 af 5.2.2004, s. 15). 
3 EFT L 201 af 31.7.1999, s. 77. 
4 EFT L 176 af 15.7.1977, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003. 
5 EFT L 176 af 15.7.1977, s. 8. Senest ændret ved direktiv 2001/19/EF. 
6 EFT L 233 af 24.8.1978, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003. 
7 EFT L 233 af 24.8.1978, s. 10. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003. 
8 EFT L 362 af 23.12.1978, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2001/19/EF. 
9 EFT L 362 af 23.12.1978, s. 7. Senest ændret ved direktiv 2001/19/EF. 
10 EFT L 33 af 11.2.1980, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003. 
11 EFT L 33 af 11.2.1980, s. 8. Senest ændret ved direktiv 2001/19/EF. 
12 EFT L 223 af 21.8.1985, s. 15. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003. 
13 EFT L 253 af 24.9.1985, s. 34. Ændret ved direktiv 2001/19/EF. 
14 EFT L 253 af 24.9.1985, s. 37. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003. 
15 EFT L 165 af 7.7.1993, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1). 
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(10) Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for i henhold til deres egen lovgivning 

at anerkende erhvervsmæssige kvalifikationer, som en tredjelandsstatsborger har erhvervet 

uden for Den Europæiske Unions område. Under alle omstændigheder bør de mindstekrav til 

uddannelse, der gælder for visse erhverv, altid overholdes ved anerkendelsen. 

 

(11) For erhverv, der er omfattet af den generelle ordning for anerkendelse af uddannelsesbeviser, i 

det følgende benævnt "den generelle ordning", bør medlemsstaterne fortsat kunne fastsætte 

minimumskvalifikationsniveauet med henblik på at sikre kvaliteten af de ydelser, der leveres 

på deres områder. I henhold til traktatens artikel 10, 39 og 43 bør de dog ikke pålægge en EF-

statsborger at erhverve kvalifikationer, som de normalt fastsætter ved at henvise til eksamens-

beviser udstedt i deres eget nationale uddannelsessystem, hvis den pågældende allerede har 

erhvervet alle eller en del af disse kvalifikationer i en anden medlemsstat. Det bør derfor be-

stemmes, at de værtsmedlemsstater, i hvilke et bestemt erhverv er lovreguleret, skal tage hen-

syn til de kvalifikationer, der er erhvervet i en anden medlemsstat, og vurdere, om de svarer til 

de kvalifikationer, som landet selv kræver. 

 

(12) Da minimumsuddannelseskravene for adgang til erhverv, som er omfattet af den generelle 

ordning, ikke er harmoniseret, bør værtsmedlemsstaten have mulighed for at indføre en udlig-

ningsforanstaltning. Denne foranstaltning bør være i overensstemmelse med proportionali-

tetsprincippet og bl.a. tage hensyn til ansøgerens erhvervserfaring. Erfaringen viser, at en eg-

nethedsprøve eller en prøvetid efter migrantens eget valg er tilstrækkelig garanti for så vidt 

angår ansøgerens kvalifikationsniveau, og enhver undladelse af at give denne valgmulighed 

bør i hvert enkelt tilfælde være begrundet i et tvingende alment hensyn. 
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(13) For at fremme erhvervsudøveres frie bevægelighed og samtidig sikre et passende kvalifikati-

onsniveau bør de forskellige faglige sammenslutninger og organisationer eller medlemsstater 

kunne foreslå fælles platforme på EU-plan. Der bør tages hensyn til disse initiativer på visse 

betingelser og til stadighed under iagttagelse af medlemsstaternes kompetence til at fastsætte 

kravene til erhvervsmæssige kvalifikationer for udøvelsen af erhverv på deres område og ind-

holdet og tilrettelæggelsen af deres uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer samt under 

overholdelse af fællesskabsretten, specielt på konkurrenceområdet, idet den mere automatiske 

anerkendelse under den generelle ordning i den forbindelse prioriteres højest. Faglige sam-

menslutninger, der kan foreslå fælles platforme, bør være repræsenteret på nationalt og euro-

pæisk plan. En fælles platform er en samlet række kriterier, der gør det muligt at bygge bro 

over så mange som muligt af de væsentlige forskelle, der er blevet identificeret mellem kra-

vene til uddannelserne i mindst to tredjedele af medlemsstaterne, herunder alle de medlems-

stater, der lovregulerer det pågældende erhverv. Disse kriterier kan f.eks. omfatte krav som 

supplerende uddannelse, prøvetid under en kvalificeret fagmands ansvar, en egnethedsprøve 

eller et obligatorisk minimumsniveau for erhvervserfaring, eller kombinationer heraf. 

 

(14) For at tage højde for alle situationer, hvor der endnu ikke er nogen bestemmelser om anerken-

delse af erhvervsmæssige kvalifikationer, bør den generelle ordning også omfatte tilfælde, 

som ikke er dækket af en særlig ordning, enten fordi det pågældende erhverv ikke er omfattet 

af en af disse ordninger, eller fordi ansøgeren, selv om erhvervet er omfattet af en sådan sær-

lig ordning, af en særlig og usædvanlig årsag ikke opfylder betingelserne for at falde ind un-

der den. 
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(15) Der bør ske en forenkling af de bestemmelser, der giver adgang til visse former for industri-, 

handels- og håndværksvirksomhed i medlemsstater, hvor disse erhverv er reguleret, når denne 

virksomhed er blevet udøvet i en anden medlemsstat i et rimeligt langt tidsrum, der ikke lig-

ger for langt tilbage, idet der for disse former for virksomhed fortsat anvendes en ordning med 

automatisk anerkendelse, baseret på erhvervserfaringen. 

 

(16) Den frie bevægelighed og den gensidige anerkendelse af uddannelsesbeviser for læger, syge-

plejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemød-

re, farmaceuter og arkitekter bør være baseret på det grundlæggende princip om automatisk 

anerkendelse af uddannelsesbeviser, hvor minimumsuddannelseskravene er harmoniseret. 

Adgangen i medlemsstaterne til erhvervet som læge, sygeplejerske med ansvar for den almene 

sundheds- og sygepleje, tandlæge, dyrlæge, jordemoder og farmaceut bør desuden være be-

tinget af, at den pågældende har et bestemt uddannelsesbevis, som sikrer, at den pågældende 

har fulgt en uddannelse, som opfylder de fastsatte minimumskrav. Denne ordning bør supple-

res af en række erhvervede rettigheder, som de uddannede erhvervsudøvere nyder godt af på 

visse betingelser. 

 

(17) I et forsøg på at forenkle ordningen, bl.a. i lyset af udvidelsen, bør den automatiske anerken-

delse kun omfatte de læge- og tandlægespecialer, der er fælles for mindst to femtedele af 

medlemsstaterne. Læge- og tandlægespecialer, der er fælles for et meget begrænset antal med-

lemsstater, bør indgå i den generelle ordning for anerkendelse, uden at erhvervede rettigheder 

derved berøres. I praksis bør virkningerne af denne ændring begrænses for migranten, idet der 

i sådanne situationer ikke bør anvendes udligningsforanstaltninger. Dette direktiv bør desuden 

ikke gribe ind i medlemsstaternes mulighed for indbyrdes at indføre en automatisk anerken-

delse for visse læge- og tandlægespecialer, som de har fælles, efter deres egne regler. 
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(18) Automatisk anerkendelse af beviser for medicinsk grunduddannelse bør ikke berøre medlems-

staternes kompetence til at lade dette bevis supplere med erhvervsmæssig virksomhed. 

 

(19) I alle medlemsstater bør tandlægeerhvervet anerkendes som et selvstændigt erhverv, der ad-

skiller sig fra erhvervet som læge med eller uden odontostomatologi som speciale. Medlems-

staterne bør sikre, at uddannelsen til tandlæge giver den nødvendige kompetence inden for 

samtlige aktiviteter vedrørende forebyggelse, diagnosticering og behandling af misdannelser 

og sygdomme i tænderne, munden, kæberne og det omgivende væv. Tandlægeerhvervet bør 

udøves af indehavere af et uddannelsesbevis som tandlæge som omhandlet i dette direktiv. 

 

(20) Der har ikke været ønske om at fastlægge en ensartet uddannelse af jordemødre i alle med-

lemsstaterne. Medlemsstaterne bør derimod have så stor frihed som muligt ved tilrettelæggel-

sen af jordemoderuddannelsen. 

 

(21) Af hensyn til forenklingen af dette direktiv bør benævnelsen "farmaceut" anvendes for at af-

grænse anvendelsesområdet for bestemmelserne om automatisk anerkendelse af uddannelses-

beviser, uden at dette berører særegenheder ved de nationale bestemmelser om denne virk-

somhed. 
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(22) Indehavere af uddannelsesbeviser som farmaceut er specialister på lægemiddelområdet og bør 

i princippet i alle medlemsstater have adgang til et minimum af virksomhed på dette område. 

At dette minimumsområde er fastsat i dette direktiv, bør ikke indebære nogen begrænsning af 

de former for virksomhed, som farmaceuter har adgang til i medlemsstaterne, bl.a. med hen-

syn til biomedicinske analyser, og bør ikke give disse erhvervsudøvere noget monopol, idet 

indførelsen af et eventuelt monopol fortsat henhører under medlemsstaterne enekompetence. 

Bestemmelserne i dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan stille suppleren-

de uddannelseskrav for adgangen til virksomhed, der ikke er omfattet af det samordnede mi-

nimumsområde. En værtsmedlemsstat, som stiller sådanne krav, bør således kunne lade disse 

være gældende for statsborgere, der er indehavere af uddannelsesbeviser, som automatisk an-

erkendes i henhold til dette direktiv. 

 

(23) Med dette direktiv tilsigtes der ikke en samordning af alle betingelser for adgang til og ud-

øvelse af virksomhed på det farmaceutiske område. Spørgsmål i forbindelse med den geogra-

fiske fordeling af apoteker og medicinudleveringsmonopol bør fortsat henhøre under med-

lemsstaternes kompetence. Dette direktiv ændrer ikke medlemsstaternes ved lov eller admini-

strativt fastsatte bestemmelser, som forbyder virksomheder at udøve visse former for farma-

ceutisk virksomhed, eller gør en sådan udøvelse betinget af, at en række betingelser er op-

fyldt. 
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(24) Bygningsværkers arkitektoniske udformning, deres kvalitet, deres harmoniske indføjning i 

omgivelserne og hensynet til det naturlige miljø og bymiljøet samt til den fælles og private 

kulturarv er af offentlig interesse. Den gensidige anerkendelse af uddannelsesbeviser bør der-

for være baseret på kvalitative og kvantitative kriterier, som sikrer, at indehaverne af aner-

kendte uddannelsesbeviser er i stand til at forstå og omsætte enkeltpersoners, samfundsgrup-

pers og institutioners behov inden for fysisk planlægning, udformning, tilrettelæggelse og op-

førelse af bygningsværker, bevaring og udnyttelse af den bygningshistoriske arv og bevaring 

af den naturlige ligevægt. 

 

(25) De nationale bestemmelser på arkitekturområdet og bestemmelserne om adgang til erhvervs-

mæssig virksomhed som arkitekt har meget forskellig rækkevidde. I de fleste medlemsstater 

udøves virksomhed inden for arkitekturområdet de jure eller de facto af personer med titlen 

arkitekt, enten alene eller med tilføjelse af en anden titel, uden at disse personer derfor har 

eneret på udøvelse af disse former for virksomhed, medmindre andet er bestemt i lovgivnin-

gen. Disse former for virksomhed eller visse af dem kan ligeledes udøves af andre erhvervs-

udøvere, særlig ingeniører, der har fået en særlig uddannelse inden for byggeri eller byg-

ningskunst. For at gøre dette direktiv så enkelt som muligt bør begrebet "arkitekt" anvendes 

for at afgrænse anvendelsesområdet for bestemmelserne om automatisk anerkendelse af ud-

dannelsesbeviser på arkitekturområdet, uden at dette berører særegenheder ved de nationale 

bestemmelser om denne virksomhed. 

 

(26) For at gøre ordningen for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer effektiv bør der 

fastsættes ensartede formkrav og procedureregler for gennemførelsen samt visse bestemmel-

ser for udøvelsen af erhvervet. 
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(27) Et samarbejde mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemsstaterne og Kommissi-

onen vil lette gennemførelsen af dette direktiv og overholdelsen af de forpligtelser, som følger 

af det. Der bør derfor fastsættes bestemmelser for dette samarbejde. 

 

(28) Oprettelsen af et net af kontaktpunkter, der skal informere og bistå borgerne i medlemsstater-

ne, vil gøre det muligt at sikre, at anerkendelsesordningen er gennemsigtig. Kontaktpunkterne 

meddeler de borgere, der anmoder herom, og Kommissionen alle oplysninger og adresser, der 

er nyttige ved anerkendelsesproceduren. Hver medlemsstats udpegelse af et enkelt kontakt-

punkt i dette net berører ikke kompetencefordelingen på nationalt plan. Navnlig forhindrer 

den ikke, at der på nationalt plan kan udpeges flere kontorer, idet det kontaktpunkt, der udpe-

ges i ovennævnte net, tager sig af koordineringen med de andre kontorer og om nødvendigt 

oplyser borgerne om det relevante kompetente kontor. 

 

(29) Administrationen af de forskellige anerkendelsesordninger, som er indført ved sektordirekti-

verne og den generelle ordning, har vist sig at være tung og kompleks. Administrationen og 

ajourføringen af dette direktiv bør derfor forenkles for at tage højde for den videnskabelige og 

teknologiske udvikling, særlig når minimumsuddannelseskravene samordnes med henblik på 

automatisk anerkendelse af uddannelsesbeviser. Med henblik herpå bør der nedsættes et en-

kelt udvalg for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 
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(30) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af dette direktiv bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere 

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1. 

 

(31) En periodisk rapport om gennemførelsen af dette direktiv udarbejdet af medlemsstaterne og 

indeholdende statistiske data vil give mulighed for at fastslå virkningen af ordningen for aner-

kendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 

 

(32) Der bør indføres en passende procedure for indførelsen af midlertidige foranstaltninger, hvis 

anvendelsen af en bestemmelse i dette direktiv indebærer større vanskeligheder i en medlems-

stat. 

 

(33) Bestemmelserne i dette direktiv berører ikke medlemsstaternes kompetence med hensyn til 

indretning af deres nationale ordning for social sikring og fastsættelsen af de former for virk-

somhed, der skal udøves som led i denne ordning. 

 

(34) I betragtning af den hurtige teknologiske og videnskabelige udvikling er livslang læring af 

særlig betydning for en lang række erhverv. Det påhviler i den forbindelse medlemsstaterne at 

vedtage detaljerede bestemmelser for, hvordan erhvervsudøverne gennem passende videreud-

dannelse kan holde sig orienteret om den tekniske og videnskabelige udvikling. 

 

                                                 
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. 
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(35) Målene for dette direktiv, nemlig rationalisering, forenkling og forbedring af bestemmelserne 

om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 

medlemsstaterne, og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan der-

for træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens arti-

kel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet 

ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

 

(36) Dette direktiv vedrører ikke virksomhed i forbindelse med erhverv med direkte og specifik 

forbindelse til udøvelse af offentlig myndighed, uanset om en sådan forbindelse kun er lejlig-

hedsvis. 

 

(37) Dette direktiv berører for så vidt angår etableringsret og udveksling af tjenesteydelser ikke 

andre specifikke retlige bestemmelser vedrørende anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifika-

tioner, f.eks. bestemmelser der er gældende på transportområdet, inden for forsikringsformid-

ling og for revisorer. Direktivet berører ikke anvendelsen af Rådets direktiv 77/249/EØF af 

22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri ud-

veksling af tjenesteydelser1 eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 

16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden 

medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået2. Anerkendelse af erhvervsmæssige kvali-

fikationer for advokater med henblik på omgående etablering under værtsmedlemsstatens ad-

vokattitel bør omfattes af dette direktiv. 

 

                                                 
1  EFT L 78 af 26.3.1977, s. 17. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003. 
2  EFT L 77 af 14.3.1998, s. 36. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003. 
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(38) Dette direktiv anfægter ikke de nødvendige foranstaltninger, der iværksættes for at sikre et 

højt niveau for sundheds– og forbrugerbeskyttelse - 

 

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: 

 

Afsnit I 

 

Almindelige bestemmelser 

 

Artikel 1 

 

Formål 

 

I dette direktiv fastsættes de regler, hvorefter en medlemsstat, der på sit område kræver bestemte 

erhvervsmæssige kvalifikationer for adgang til eller udøvelse af et lovreguleret erhverv (i det føl-

gende benævnt "værtsmedlemsstaten"), anerkender de erhvervsmæssige kvalifikationer, der er op-

nået i en eller flere andre medlemsstater (i det følgende benævnt "hjemlandet") og som giver inde-

haveren af de pågældende kvalifikationer ret til dér at udøve det samme erhverv, med henblik på 

adgang til og udøvelse af det pågældende erhverv. 

 



 
13781/2/04 REV 2  HV/ns 16 
 DG C I   DA 

Artikel 2 

 

Anvendelsesområde 

 

1. Dette direktiv gælder for enhver statsborger i en medlemsstat, der ønsker at udøve et lovregu-

leret erhverv som selvstændig eller som arbejdstager i en anden medlemsstat end den, hvor han har 

opnået sine erhvervsmæssige kvalifikationer. 

 

2. Enhver medlemsstat kan i henhold til sin egen lovgivning give medlemsstaternes statsborgere, 

der er indehavere af erhvervsmæssige kvalifikationer, som ikke er erhvervet i en medlemsstat, tilla-

delse til at udøve et lovreguleret erhverv, som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), på sit område. For 

de erhverv, der er omfattet af afsnit III, kapitel III, sker denne første anerkendelse under overholdel-

se af de i nævnte kapitel omhandlede mindstekrav til uddannelse. 

 

3. Hvis der for et bestemt lovreguleret erhverv er indført andre specifikke ordninger i direkte 

forbindelse med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i et særskilt fællesskabsinstru-

ment, finder de tilsvarende bestemmelser i dette direktiv ikke anvendelse. 
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Artikel 3 

 

Definitioner 

 

1. I dette direktiv forstås ved: 

 

a) "lovreguleret erhverv": en eller flere former for erhvervsmæssig virksomhed under ét, når der 

enten direkte eller indirekte ifølge love eller administrative bestemmelser kræves bestemte er-

hvervsmæssige kvalifikationer for adgang hertil eller udøvelse eller en form for udøvelse her-

af; især vil anvendelsen af en faglig titel, der ifølge love eller administrative bestemmelser er 

begrænset til en person, der er i besiddelse af en bestemt erhvervsmæssig kvalifikation, være 

en form for udøvelse. Såfremt første punktum i denne definition ikke finder anvendelse, side-

stilles erhverv omhandlet i stk. 2 med et lovreguleret erhverv 

 

b) "erhvervsmæssige kvalifikationer": kvalifikationer, som er attesteret ved et uddannelsesbevis, 

et kursusbevis som omhandlet i artikel 11, stk. 2, litra a), og/eller erhvervserfaring 

 

c) "uddannelsesbevis": eksamensbeviser, certifikater og andre beviser for en erhvervskompeten-

cegivende uddannelse, der overvejende har fundet sted i Fællesskabet, udstedt af en myndig-

hed udpeget i overensstemmelse med love eller administrative bestemmelser i vedkommende 

medlemsstat. Såfremt første punktum i denne definition ikke finder anvendelse, sidestilles et 

uddannelsesbevis efter stk. 3 med et uddannelsesbevis 
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d) "lovreguleret uddannelse": enhver uddannelse, som er specifikt rettet mod udøvelse af et be-

stemt erhverv, og som består af et uddannelsesforløb, om fornødent suppleret med en er-

hvervsuddannelse, en praktisk uddannelse eller erhvervspraktik. 

 

Erhvervsuddannelsens, den praktiske uddannelses og erhvervspraktikkens struktur og niveau 

fastlægges ved den pågældende medlemsstats love og administrative bestemmelser eller kon-

trolleres eller godkendes af den myndighed, der er udpeget med henblik herpå 

 

e) "erhvervserfaring": faktisk og lovmæssig udøvelse af et bestemt erhverv i en medlemsstat 

 

f) "prøvetid": udøvelse af et lovreguleret erhverv, der finder sted i værtsmedlemsstaten på en 

kvalificeret fagmands ansvar og eventuelt er ledsaget af videreuddannelse. Prøvetiden afslut-

tes med en bedømmelse. Bestemmelserne for prøvetid og bedømmelse heraf samt den ind-

vandrende praktikants status fastsættes af den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten. 

 

Praktikantens status i værtsmedlemsstaten, navnlig med hensyn til opholdsret, arbejdsmar-

kedsmæssige og sociale forpligtelser, rettigheder og goder samt godtgørelser og løn, fastsæt-

tes af de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med 

gældende fællesskabsret 
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g) "egnethedsprøve": en kontrol udelukkende af ansøgerens faglige kundskaber, som foretages af 

værtsmedlemsstatens kompetente myndigheder, og hvis formål er at vurdere ansøgerens eg-

nethed til at udøve et lovreguleret erhverv i dette land. Med henblik på denne kontrol opstiller 

de kompetente myndigheder en liste over de fag, der på grundlag af en sammenligning mel-

lem den uddannelse, der kræves i den pågældende medlemsstat, og den uddannelse, som an-

søgeren har fået, ikke er omfattet af eksamensbeviset eller det eller de uddannelsesbeviser, 

som ansøgeren fremlægger. 

 

Ved egnethedsprøven skal der tages hensyn til det forhold, at ansøgeren i hjemlandet eller det 

land, han kommer fra, er en kvalificeret fagmand. Prøven skal vedrøre fag, som vælges blandt 

dem, der er opført på listen, og hvortil kendskab er en væsentlig forudsætning for, at ansøge-

ren kan udøve det pågældende erhverv i værtsmedlemsstaten. Prøven kan ligeledes omfatte 

kendskabet til den faglige etik, der gælder for de pågældende former for virksomhed i værts-

medlemsstaten. 

 

De nærmere betingelser for egnethedsprøven og den status, der i værtsmedlemsstaten tilkom-

mer den ansøger, der ønsker at forberede sig til egnethedsprøven i det pågældende land, fast-

sættes af værtsmedlemsstatens kompetente myndigheder 

 

h) "virksomhedsleder": en person, som i en virksomhed inden for det pågældende erhvervsom-

råde har virket: 

 

i) som leder af en virksomhed eller en filial af en virksomhed, eller 

 

ii) som stedfortræder for indehaveren eller lederen af en virksomhed, såfremt denne stilling 

er forbundet med et ansvar svarende til det, der påhviler den indehaver eller leder, som 

vedkommende er stedfortræder for, eller 

 



 
13781/2/04 REV 2  HV/ns 20 
 DG C I   DA 

iii) i en ledende stilling med forretningsmæssige og/eller tekniske opgaver og med ansvar 

for mindst en af virksomhedens afdelinger. 

 

2. Et erhverv udøvet af medlemmerne af en sammenslutning eller organisation, der er anført i 

bilag I, sidestilles med et lovreguleret erhverv. 

 

De sammenslutninger eller organisationer, der er nævnt i første afsnit, har især til formål at fremme 

og opretholde et højt niveau inden for den pågældende erhvervsgren. De har med henblik på virke-

liggørelsen af denne målsætning modtaget en anerkendelse i en særlig form fra en medlemsstat, li-

gesom de udsteder et uddannelsesbevis til deres medlemmer, sikrer, at de overholder de faglige reg-

ler, som sammenslutningen eller organisationen har fastsat, og giver dem ret til at anvende en titel 

eller en forkortelse eller at opnå en stilling svarende til dette uddannelsesbevis. 

 

Når en medlemsstat anerkender en sammenslutning eller en organisation som omhandlet i første 

afsnit, underretter den Kommissionen, der offentliggør en meddelelse herom i Den Europæiske 

Unions Tidende. 

 

3. Ethvert uddannelsesbevis udstedt i et tredjeland sidestilles med et uddannelsesbevis, hvis in-

dehaveren inden for det pågældende erhverv har en erhvervserfaring af tre års varighed på den med-

lemsstats område, som har anerkendt det pågældende bevis i overensstemmelse med artikel 2, 

stk. 2, og den pågældende medlemsstat har attesteret erhvervserfaringen. 
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Artikel 4 

 

Anerkendelsens virkninger 

 

1. Værtsmedlemsstatens anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer giver den begun-

stigede adgang til i denne medlemsstat at optage det erhverv, som han er kvalificeret til i hjemlan-

det, og til at udøve det på samme vilkår som landets egne statsborgere. 

 

2. Med henblik på dette direktiv er det erhverv, som ansøgeren ønsker at udøve i værtsmedlems-

staten, det samme som det, han er kvalificeret til i hjemlandet, hvis det omfatter sammenlignelige 

former for virksomhed. 

 

Afsnit II 

 

Fri udveksling af tjenesteydelser 

 

Artikel 5 

 

Princippet om fri udveksling af tjenesteydelser 

 

1. Med forbehold af særlige bestemmelser i fællesskabsretten samt artikel 6 og 7 i dette direktiv 

må medlemsstaterne ikke af grunde, der vedrører erhvervsmæssige kvalifikationer, begrænse den 

frie udveksling af tjenesteydelser i en anden medlemsstat, 

 

a) hvis tjenesteyderen er lovligt etableret i en medlemsstat med henblik på at udøve samme er-

hverv i denne medlemsstat (i det følgende benævnt "etableringsmedlemsstaten"), og  
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b) hvis tjenesteyderen flytter til en anden medlemsstat og i etableringsmedlemsstaten har udøvet 

dette erhverv i mindst to år inden for de sidste ti år, der går forud for leveringen af tjeneste-

ydelsen, når erhvervet ikke er lovreguleret i denne medlemsstat. Betingelsen, der kræver 

mindst to års erhvervsudøvelse, gælder ikke, hvis enten erhvervet eller uddannelsen til er-

hvervet er lovreguleret. 

 

2. Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse i tilfælde, hvor tjenesteyderen flytter til 

værtsmedlemsstatens område for midlertidigt og lejlighedsvis at udøve det erhverv, der er omhand-

let i stk. 1.  

 

Tjenesteydelsens midlertidige og lejlighedsvise karakter vurderes fra sag til sag især på baggrund af 

ydelsens varighed, hyppighed, periodicitet og kontinuitet. 

 

3. En tjenesteyder, der flytter til en anden medlemsstat, er underlagt de faglige eller administra-

tive disciplinærbestemmelser, der er direkte knyttet til erhvervsmæssige kvalifikationer, såsom de-

finition af erhvervet, benyttelse af titler og grov forsømmelse, som er direkte og specifikt knyttet til 

forbrugerbeskyttelse og -sikkerhed, og som gælder i værtsmedlemsstaten for personer, som dér ud-

øver samme erhverv. 

 



 
13781/2/04 REV 2  HV/ns 23 
 DG C I   DA 

Artikel 6 

 

Fritagelser 

 

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, fritager værtsmedlemsstaten de tjenesteydere, der er etab-

leret i en anden medlemsstat, for at opfylde følgende krav, der stilles til erhvervsudøvere, der er 

etableret på værtsmedlemsstatens område: 

 

a) tilladelser fra og registrering eller optagelse i en faglig organisation eller et fagligt organ. For 

at de disciplinærbestemmelser, der gælder på medlemsstaternes område, lettere kan anvendes, 

jf. artikel 5, stk. 3, kan medlemsstaterne fastsætte bestemmelser om enten midlertidig registre-

ring, der sker automatisk, eller om proforma optagelse i en sådan faglig organisation eller et 

sådant fagligt organ, forudsat at en sådan bestemmelse på ingen måde forsinker eller vanske-

liggør udførelsen af tjenesteydelsen og ikke medfører ekstraudgifter for tjenesteyderen. Den 

kompetente myndighed sender en genpart af den i artikel 7, stk. 1, omhandlede anmeldelse og 

i givet fald forlængelse til den relevante faglige organisation eller det relevante faglige organ, 

hvilket i denne forbindelse betragtes som automatisk midlertidig registrering eller proforma 

optagelse; for de erhverv, der har konsekvenser for den offentlige sikkerhed og sundhed, jf. 

artikel 7, stk. 4, eller som er omfattet af automatisk anerkendelse, jf. afsnit III, kapitel III, 

medsendes en genpart af de dokumenter, der er nævnt i artikel 7, stk. 2 

 

b) optagelse i et offentligretligt socialsikringsorgan for med et forsikringsorgan at afregne tjene-

steydelser udført til fordel for personer, der er omfattet af de sociale sikringsordninger. 
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Tjenesteyderen underretter dog, forud eller i hastende tilfælde efterfølgende, det i litra b) omhand-

lede organ om udførelsen af tjenesteydelsen. 

 

Artikel 7 

 

Anmeldelse, der skal indgives forud i tilfælde af tjenesteyderens flytning 

 

1. Når tjenesteyderen første gang flytter fra en medlemsstat til en anden for at udføre tjeneste-

ydelser, kan medlemsstaterne kræve, at han forud underretter den kompetente myndighed i værts-

medlemsstaten ved en skriftlig anmeldelse, der omfatter detaljerne vedrørende en eventuel forsik-

ringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsan-

svar. Denne anmeldelse skal fornyes en gang om året, hvis tjenesteyderen agter at udføre midlerti-

dige eller lejlighedsvise tjenesteydelser i den pågældende medlemsstat i løbet af det pågældende år. 

Tjenesteyderen kan indgive anmeldelsen på en hvilken som helst måde. 

 

2. Endvidere kan medlemsstaterne kræve, at anmeldelsen ledsages af følgende dokumenter, når 

tjenesteyderen første gang udfører tjenesteydelsen eller hvis der er tale om en væsentlig ændring af 

situationen, som er godtgjort i dokumenterne, 

 

a) dokumentation for tjenesteyderens nationalitet 

 

b) en attestation for, at tjenesteyderen er lovligt etableret i en medlemsstat for dér at udøve den 

pågældende virksomhed  
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c) bevis for erhvervsmæssige kvalifikationer 

 

d) i de tilfælde, der er nævnt i artikel 5, stk. 1, litra b), en hvilken som helst form for bevis på, at 

tjenesteyderen har udøvet den pågældende virksomhed i mindst to år i løbet af de sidste ti år. 

 

3. Tjenesteydelsen udføres under den titel, der anvendes i etableringsmedlemsstaten, når der i 

denne medlemsstat findes en lovreguleret titel for den pågældende erhvervsmæssige virksomhed. 

Titlen anføres på etableringsmedlemsstatens officielle sprog eller et af dennes officielle sprog, såle-

des at man undgår enhver forveksling med værtsmedlemsstatens titel. Hvis titlen ikke findes i etab-

leringsmedlemsstaten, anfører tjenesteyderen på denne stats officielle sprog eller et af dennes offi-

cielle sprog, hvilket uddannelsesbevis han har. Undtagelsesvis udføres tjenesteydelsen under 

værtsmedlemsstatens titel for så vidt angår de tilfælde, der er omhandlet i afsnit III, kapitel III. 

 

4. Når tjenesteyderen første gang udfører en tjenesteydelse inden for lovregulerede erhverv, der 

har konsekvenser for den offentlige sundhed og sikkerhed, og som ikke er omfattet af automatisk 

anerkendelse i henhold til afsnit III, kapitel III, kan den kompetente myndighed i værtsmedlemssta-

ten kontrollere tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer, inden den pågældende første gang 

udøver tjenesteydelsen. Den forudgående kontrol kan kun foretages, når formålet med kontrollen er 

at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagerens sundhed eller sikkerhed på grund af tjenesteyderens 

manglende erhvervsmæssige kvalifikationer, og når den ikke er mere omfattende end nødvendigt 

med henblik herpå.  
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Den kompetente myndighed bestræber sig på inden højst en måned efter modtagelsen af anmeldel-

sen og de medfølgende dokumenter at underrette tjenesteyderen om enten sin beslutning om ikke at 

kontrollere hans kvalifikationer eller resultatet af en sådan kontrol. I tilfælde af vanskeligheder, der 

kan betyde forsinkelser, meddeler den kompetente myndighed inden for en måned tjenesteyderen 

grunden til forsinkelsen og tidshorisonten for en afgørelse, der skal være truffet senest to måneder 

efter modtagelse af den fuldstændige dokumentation. 

 

Hvis der er en væsentlig forskel mellem tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer og den 

uddannelse, der kræves i værtsmedlemsstaten, og denne forskel kan skade den offentlige sikkerhed 

eller sundhed, skal værtsmedlemsstaten give tjenesteyderen mulighed for at bevise, at han har er-

hvervet den manglende viden eller kompetence, navnlig ved hjælp af en egnethedsprøve. Under alle 

omstændigheder skal udførelsen af tjenesteydelsen kunne begynde inden en måned efter, at der er 

truffet afgørelse i henhold til foregående afsnit.  

 

Foreligger der ikke svar fra den kompetente myndighed inden for de frister, der er fastsat i de fore-

gående afsnit, kan tjenesteydelsen udføres. 

 

I de tilfælde, hvor kvalifikationerne er blevet bekræftet i overensstemmelse med dette stykke, leve-

res tjenesteydelsen under den faglige titel, der anvendes i værtsmedlemsstaten. 
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Artikel 8 

Administrativt samarbejde 

 

1. De kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten kan af de kompetente myndigheder i etab-

leringsmedlemsstaten for hver udførelse af tjenesteydelser kræve relevante oplysninger om, at tje-

nesteyderen er lovligt etableret, om redelig adfærd og om, at tjenesteyderen ikke har været idømt 

faglige disciplinære eller strafferetlige sanktioner. De kompetente myndigheder i etableringsmed-

lemsstaten meddeler disse oplysninger i overensstemmelse med artikel 56. 

 

2. De kompetente myndigheder skal sikre udveksling af alle de oplysninger, der er nødvendige 

for, at klager fra en tjenestemodtager over en tjenesteyder kan behandles korrekt. Tjenestemodtage-

ren skal underrettes om klagens resultat. 
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Artikel 9 

Oplysninger til tjenestemodtagerne 

 

Hvis tjenesteydelsen udføres under den titel, der anvendes i etableringsmedlemsstaten, eller under 

tjenesteyderens uddannelsesbevis, kan værtsmedlemsstatens kompetente myndigheder kræve, at 

tjenesteyderen, ud over andre oplysningskrav, som er fastlagt i fællesskabsretten, meddeler tjene-

stemodtageren alle eller visse af følgende oplysninger: 

 

a) hvis tjenesteyderen er optaget i et handelsregister eller et lignende offentligt register, navnet 

på det pågældende register samt tjenesteyderens registreringsnummer eller tilsvarende identi-

fikationsmidler, som findes i dette register 

 

b) navn og adresse på den kompetente tilsynsmyndighed, såfremt virksomheden er omfattet af en 

godkendelsesordning i etableringsmedlemsstaten 

 

c) faglig sammenslutning eller lignende organ, som tjenesteyderen er optaget i 

 

d) tjenesteyderens faglige titel eller, hvis en sådan titel ikke findes, uddannelsesbeviset og den 

medlemsstat, i hvilken det er tildelt 
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e) hvis tjenesteyderen udøver en momspligtig virksomhed, det registreringsnummer, der er om-

handlet i artikel 22, stk. 1, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonise-

ring af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssy-

stem: ensartet beregningsgrundlag1 

 

f) eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbin-

delse med erhvervsansvar. 

 

                                                 
1 EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/66/EF (EUT L 168 af 

1.5.2004, s. 35). 
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Afsnit III 

 

Etableringsfrihed 

 

Kapitel I 

 

Generel ordning for anerkendelse af uddannelsesbeviser 

 

Artikel 10 

 

Anvendelsesområde 

 

Dette kapitel gælder for alle erhverv, som ikke er omfattet af kapitel II og III i dette afsnit, og i føl-

gende tilfælde, hvor en ansøger af specifikke og særlige årsager ikke opfylder kravene fastlagt i dis-

se kapitler: 

 

a) for virksomhed som anført i bilag IV, hvis migranten ikke opfylder kravene i artikel 17, 18 

og 19 

 

b) for læger på grunduddannelsesniveau og speciallæger, for sygeplejersker med ansvar for den 

almene sundheds- og sygepleje og for tandlæger, specialtandlæger, dyrlæger, jordemødre, 

farmaceuter og arkitekter, hvis migranten ikke opfylder kravene til faktisk og retsmæssig er-

hvervserfaring som omhandlet i artikel 23, 27, 33, 37, 39, 43 og 49 
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c) for arkitekter, hvis migranten er i besiddelse af et uddannelsesbevis, der ikke er anført i bi-

lag V, punkt 5.7 

 

d) med forbehold af artikel 21, stk. 1, samt artikel 23 og 27 for læger, sygeplejersker, tandlæger, 

dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og arkitekter, der er i besiddelse af et specialuddannelses-

bevis, udstedt efter gennemførelse af en uddannelse, som giver adgang til en titel anført i bi-

lag V, punkt 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1, og udelukkende med henblik på 

anerkendelse af det relevante speciale 

 

e) for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje og for specialsygeple-

jersker, der er i besiddelse af et specialuddannelsesbevis, udstedt efter gennemførelse af en 

uddannelse, som giver adgang til en titel anført i bilag V, punkt 5.2.2, hvis migranten ansøger 

om anerkendelse i en anden medlemsstat, hvor det relevante erhverv udøves af specialsyge-

plejersker, der ikke er i besiddelse af et uddannelsesbevis som sygeplejerske med ansvar for 

den almene sundheds- og sygepleje 

 

f) for sygeplejersker, der ikke er i besiddelse af et uddannelsesbevis som sygeplejerske med an-

svar for den almene sundheds- og sygepleje, hvis migranten ansøger om anerkendelse i en an-

den medlemsstat, hvor det relevante erhverv udøves af sygeplejersker med ansvar for den al-

mene sundheds- og sygepleje, af specialsygeplejersker, der ikke er i besiddelse af et uddan-

nelsesbevis som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, eller af 

specialsygeplejersker, der er i besiddelse af et specialuddannelsesbevis, udstedt efter gennem-

førelse af en uddannelse, som giver adgang til en titel anført i bilag V, punkt 5.2.2 

 

g) for migranter der opfylder kravene i artikel 3, stk. 3. 
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Artikel 11 

 

Kvalifikationsniveauer 

 

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 13 fastlægges der fire faglige kvalifikationsniveauer. 

 

2. Niveau A svarer til et kursusbevis udstedt af en kompetent myndighed i hjemlandet, udpeget 

ifølge denne medlemsstats love eller administrative bestemmelser, for 

 

a) enten en uddannelse, som ikke er omfattet af et certifikat eller et eksamensbevis efter stk. 3, 4 

og 5, eller en specifik eksamen uden forudgående uddannelse eller udøvelse af erhvervet i en 

medlemsstat på fuld tid i tre på hinanden følgende år eller på deltid i en periode af tilsvarende 

varighed i løbet af de forudgående ti år 

 

b) eller en almen uddannelse på primær- eller sekundærtrinnet, der attesterer, at indehaveren er i 

besiddelse af almene kundskaber. 

 

3. Niveau B svarer til et certifikat for gennemførelsen af et uddannelsesforløb på sekundærtrin-

net 

 

a) enten en almen uddannelse suppleret med et andet, eventuelt erhvervsrettet, uddannelsesfor-

løb end dem, der er nævnt i stk. 4, og/eller med den praktiske uddannelse eller den erhvervs-

praktik, der kræves ud over det pågældende uddannelsesforløb 
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b) eller en teknisk eller erhvervsfaglig uddannelse i givet fald suppleret med et erhvervsrettet 

uddannelsesforløb som omhandlet i litra a) og/eller med den praktiske uddannelse eller den 

erhvervspraktik, der kræves ud over det pågældende uddannelsesforløb. 

 

4. Niveau C svarer til et eksamensbevis for 

 

a) enten en anden postgymnasial uddannelse end den, der er nævnt i stk. 5, af mindst et års va-

righed, hvortil et af adgangskravene som den generelle regel er gennemførelse af det uddan-

nelsesforløb på sekundærtrinnet, der er adgangsgivende til universiteter og højere læreanstal-

ter, samt den erhvervsmæssige uddannelse, der eventuelt kræves ud over denne postgymnasia-

le uddannelse 

 

b) eller, hvis det drejer sig om et lovreguleret erhverv, en uddannelse med særlig struktur som 

omhandlet i bilag II, der svarer til uddannelsesniveauet i litra a), og som har et tilsvarende 

fagligt niveau og sætter den pågældende i stand til at opnå en stilling med tilsvarende ansvar 

og opgaver. Listen i bilag II kan ændres efter proceduren i artikel 58, stk. 2, for at tage hensyn 

til uddannelser, der opfylder kravene i første punktum. 

 

5. Niveau D svarer til et eksamensbevis for en postgymnasial uddannelse af mindst tre års varig-

hed, der er gennemgået ved et universitet eller en højere læreanstalt eller en uddannelsesinstitution 

med samme uddannelsesniveau, samt den erhvervsmæssige uddannelse, der eventuelt kræves ud 

over denne postgymnasiale uddannelse. 
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Artikel 12 

 

Sidestilling af uddannelsesbeviser 

 

Med et uddannelsesbevis, der attesterer en uddannelse som omhandlet i artikel 11, også med hensyn 

til det pågældende niveau, sidestilles ethvert uddannelsesbevis eller samtlige sådanne uddannelses-

beviser under ét, som er udstedt af en kompetent myndighed i en medlemsstat, hvis der er tale om 

beviser for en uddannelse, der har fundet sted i Fællesskabet, og som i den pågældende medlemsstat 

anerkendes som værende på tilsvarende niveau, og hvis der i denne medlemsstat til disse beviser er 

knyttet de samme rettigheder vedrørende adgang til og udøvelse af et erhverv, eller som kvalificerer 

til udøvelsen af det pågældende erhverv. 

 

Med et sådant uddannelsesbevis sidestilles ligeledes, på samme betingelser som anført i stk. 1, en-

hver erhvervsmæssig kvalifikation, som uden at opfylde kravene i henhold til hjemlandets lov-

bestemmelser eller administrativt fastsatte bestemmelser om adgangen til at optage eller udøve et 

erhverv giver den pågældende erhvervede rettigheder i henhold til disse bestemmelser. 
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Artikel 13 

 

Betingelser for anerkendelse 

 

1. Når der i en værtsmedlemsstat kræves bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer for adgang 

til eller udøvelse af et lovreguleret erhverv, skal denne medlemsstats kompetente myndighed give 

ansøgeren mulighed for at få adgang til dette erhverv og udøve det på samme vilkår som dem, der 

gælder for landets egne statsborgere, hvis han er i besiddelse af det kursus- eller uddannelsesbevis, 

som i en anden medlemsstat er foreskrevet som betingelse for at få adgang til eller for at udøve det 

samme erhverv. 

 

Kursus- eller uddannelsesbeviserne skal opfylde følgende betingelser: 

 

a) de skal være udstedt af en kompetent myndighed i en medlemsstat, der er udpeget i overens-

stemmelse med denne medlemsstats love eller administrative bestemmelser 

 

b) de skal attestere, at den pågældende har erhvervsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til 

et niveau, der ligger umiddelbart forud for det, der kræves i værtsmedlemsstaten, som om-

handlet i artikel 11. 

 

2. Tilladelse til adgang til eller udøvelse af erhvervet som omhandlet i stk. 1 skal også gives til 

en ansøger, som på fuldtidsbasis har udøvet det i nævnte stykke omhandlede erhverv i to år i løbet 

af de forudgående ti år i en anden medlemsstat, hvor dette erhverv ikke er lovreguleret, og hvis han 

er i besiddelse af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser. 
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Kursus- eller uddannelsesbeviserne skal opfylde følgende betingelser: 

 

a) de skal være udstedt af en kompetent myndighed i en medlemsstat, der er udpeget i overens-

stemmelse med denne medlemsstats love eller administrative bestemmelser 

 

b) de skal attestere, at den pågældende er i besiddelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der 

mindst svarer til et niveau, der ligger umiddelbart forud for det, der kræves i værtsmedlems-

staten, som omhandlet i artikel 11 

 

c) de skal attestere, at indehaveren er forberedt til at udøve det pågældende erhverv. 

 

Den i første afsnit omhandlede erhvervserfaring på to år kan dog ikke kræves, når det eller de ud-

dannelsesbeviser, som ansøgeren er i besiddelse af, er udstedt som bevis for en lovreguleret uddan-

nelse som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra d), på niveau B, C eller D som beskrevet i artikel 11. 

Som lovregulerede uddannelser på niveau C betragtes dem, der er omhandlet i bilag III. Listen i bi-

lag III kan ændres efter proceduren i artikel 58, stk. 2, for at tage hensyn til lovregulerede uddannel-

ser, som har et tilsvarende fagligt niveau og sætter den pågældende i stand til at opnå en stilling 

med tilsvarende ansvar og opgaver. 

 

3. Værtsmedlemsstaten er ikke forpligtet til at anvende denne artikel, hvis adgangen til at udøve 

et lovreguleret erhverv på dets område er betinget af, at den pågældende har et bevis for uddannelse 

på niveau D, der er udstedt for en uddannelse på videregående niveau eller universitetsniveau af en 

varighed på mere end fire år, og ansøgeren har et bevis for uddannelse på niveau C. 
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Artikel 14 

 

Udligningsforanstaltninger 

 

1. Artikel 13 er ikke til hinder for, at værtsmedlemsstaten af ansøgeren kræver, at han gennem-

går en prøvetid, der dog ikke må overstige tre år, eller går op til en egnethedsprøve, såfremt: 

 

a) varigheden af den uddannelse, som han i henhold til artikel 13, stk. 1 eller 2, dokumenterer at 

have gennemgået, er mindst et år kortere end den uddannelsestid, der kræves i værtsmedlems-

staten 

 

b) den uddannelse, han har fået, omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra 

dem, der er omfattet af det uddannelsesbevis, som er foreskrevet i værtsmedlemsstaten 

 

c) det lovregulerede erhverv i værtsmedlemsstaten omfatter en eller flere former for lovreguleret 

erhvervsmæssig virksomhed, der ikke forekommer i det tilsvarende erhverv i ansøgerens 

hjemland, jf. artikel 4, stk. 2, og denne forskel er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som 

kræves i værtsmedlemsstaten, og som omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskel-

lige fra dem, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte kursus- eller uddannelsesbevis. 

 

2. Hvis værtsmedlemsstaten gør brug af den i stk. 1 fastsatte mulighed, skal det give ansøgeren 

ret til at vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve.  
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Finder en medlemsstat, at det for så vidt angår et bestemt erhverv er nødvendigt at fravige reglen 

om, at ansøgeren har ret til at vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve i henhold til første afsnit, 

underretter den forud herfor de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom, idet den fremlægger 

passende begrundelse for fravigelsen. 

 

Finder Kommissionen efter at have modtaget alle nødvendige oplysninger, at den i andet afsnit om-

handlede fravigelse ikke er hensigtsmæssig, eller at den ikke er i overensstemmelse med fælles-

skabsretten, anmoder den inden tre måneder den pågældende medlemsstat om at undlade at træffe 

den påtænkte foranstaltning. Har Kommissionen ikke reageret inden udløbet af denne frist, kan fra-

vigelsen anvendes. 

 

3. For de erhverv, hvis udøvelse kræver et præcist kendskab til den nationale ret, og som i det 

væsentlige og til stadighed består i at rådgive og/eller yde bistand vedrørende den nationale ret, kan 

værtsmedlemsstaten som en undtagelse fra princippet i stk. 2 om, at ansøgeren har ret til at vælge, 

kræve enten en prøvetid eller en egnethedsprøve. 

 

Dette gælder også i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 10, litra b), c) og d), vedrørende læger og 

tandlæger, litra f) hvis migranten ansøger om anerkendelse i en anden medlemsstat, hvor det rele-

vante erhverv udøves af sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje og spe-

cialsygeplejersker, der er i besiddelse af et specialuddannelsesbevis, udstedt efter gennemførelse af 

en uddannelse, som giver adgang til en titel anført i bilag V, punkt 5.2.2, og for artikel 10, litra g). 
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I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 10, litra a), kan værtsmedlemsstaten kræve en prøvetid eller 

en egnethedsprøve, hvis migranten har tænkt sig at udøve erhvervsvirksomhed som selvstændig el-

ler som leder af en virksomhed, der kræver kendskab til og anvendelse af de specifikke gældende 

nationale bestemmelser, hvis dette kendskab til og denne anvendelse af disse bestemmelser kræves 

af værtsmedlemsstatens kompetente myndigheder for medlemsstatens egne statsborgeres adgang til 

dette erhverv. 

 

4. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra b) og c), forstås ved "fag eller discipliner, der er 

væsentligt forskellige", fag eller discipliner, som er væsentlige for udøvelsen af erhvervet, og med 

hensyn til hvilke den uddannelse, migranten har fået, udviser væsentlige forskelle i varighed og 

indhold i forhold til den uddannelse, der kræves i værtsmedlemsstaten. 

 

5. Stk. 1 anvendes under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Hvis værtsmedlemsstaten 

således agter at kræve af ansøgeren, at han gennemgår en prøvetid eller går op til en egnethedsprø-

ve, skal den forud herfor kontrollere, om de kundskaber, ansøgeren har erhvervet i løbet af sin er-

hvervserfaring i en medlemsstat eller et tredjeland, helt eller delvist udligner den i stk. 4 omhandle-

de væsentlige forskel. 
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Artikel 15 

 

Fritagelse for udligningsforanstaltninger på grundlag af fælles platforme 

 

1. I denne artikel forstås ved "fælles platforme" en samlet række kriterier for erhvervsmæssige 

kvalifikationer, som kan udligne de væsentlige forskelle, der er blevet identificeret mellem de en-

kelte medlemsstaters krav til uddannelsen til et bestemt erhverv. De væsentlige forskelle identifice-

res ved at sammenligne varighed og indhold af uddannelsen i mindst to tredjedele af medlemssta-

terne, herunder alle de medlemsstater, der lovregulerer det pågældende erhverv. Forskellene mellem 

uddannelsernes indhold kan skyldes væsentlige forskelle i den erhvervsmæssige virksomheds bred-

de. 

 

2. Fælles platforme i henhold til stk. 1 kan forelægges Kommissionen af medlemsstater eller af 

faglige sammenslutninger, der er repræsentative på nationalt og europæisk plan. Hvis Kommissio-

nen efter høring af medlemsstaterne finder, at et udkast til fælles platform letter den gensidige aner-

kendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, kan den forelægge udkast til foranstaltninger med 

henblik på vedtagelse efter proceduren i artikel 58, stk. 2. 

 

3. Når ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer opfylder de kriterier, der er fastlagt i den 

foranstaltning, som er vedtaget efter stk. 2, fritager værtsmedlemsstaten ansøgeren for de i arti-

kel 14 omhandlede udligningsforanstaltninger. 
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4. Stk. 1-3 berører ikke medlemsstaternes kompetence til at fastsætte kravene til erhvervsmæssi-

ge kvalifikationer for udøvelsen af erhverv på deres område og indholdet og tilrettelæggelsen af de-

res uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer. 

 

5. Hvis en medlemsstat mener, at de kriterier, som er fastsat i en foranstaltning, der er vedtaget i 

henhold til stk. 2, ikke længere giver tilstrækkelige garantier for erhvervsmæssige kvalifikationer, 

meddeler den dette til Kommissionen, som i givet fald forelægger et udkast til foranstaltning efter 

proceduren i artikel 58, stk. 2. 

 

6. Kommissionen forelægger senest den .....* en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om 

anvendelsen af denne artikel, samt i givet fald forslag til ændring af artiklen. 

 

                                                 
* 5 år efter direktivets ikrafttræden. 
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Kapitel II 

 

Anerkendelse af erhvervserfaring 

 

Artikel 16 

 

Krav vedrørende erhvervserfaring 

 

Hvis adgang til eller udøvelse af en af de i bilag IV anførte former for virksomhed i en medlemsstat 

er afhængig af besiddelse af almene, forretningsmæssige eller faglige kundskaber og færdigheder, 

anerkender medlemsstaten som tilstrækkeligt bevis for disse kundskaber og færdigheder den forud-

gående udøvelse af den pågældende virksomhed i en anden medlemsstat. Udøvelsen skal have fun-

det sted i overensstemmelse med artikel 17, 18 og 19. 

 

Artikel 17 

 

Virksomhed opført i liste I i bilag IV 

 

1. For de i liste I i bilag IV opførte former for virksomhed skal den forudgående udøvelse af den 

pågældende virksomhed have fundet sted: 

 

a) i seks på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, eller 
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b) i tre på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis den begunsti-

gede godtgør at have gennemgået en forudgående uddannelse på mindst tre år på det pågæl-

dende erhvervsområde, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kom-

petent fagligt organ som værende fyldestgørende, eller  

 

c) i fire på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis den begun-

stigede godtgør at have gennemgået en forudgående erhvervsuddannelse på mindst to år på 

det pågældende erhvervsområde, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt 

af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende, eller 

 

d) i tre på hinanden følgende år som selvstændig, hvis den begunstigede godtgør at have udøvet 

den pågældende erhvervsvirksomhed i mindst fem år som arbejdstager, eller 

 

e) i fem på hinanden følgende år i en ledende stilling, heraf mindst tre år med tekniske opgaver 

og med ansvar for mindst en afdeling af virksomheden, hvis den begunstigede godtgør at have 

gennemgået en erhvervsuddannelse på mindst tre år på det pågældende erhvervsområde, af-

sluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som 

værende fyldestgørende. 
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2. I de i litra a) og d) omhandlede tilfælde må udøvelsen af denne virksomhed ikke være ophørt 

mere end ti år forud for den dato, hvor den fuldt dokumenterede ansøgning fremlægges for den i 

artikel 56 omhandlede kompetente myndighed. 

 

3. Stk. 1, litra e), finder ikke anvendelse på de former for virksomhed, der henhører under 

ex 855 i ISIC-nomenklaturen, frisørsaloner. 

 

Artikel 18 

 

Virksomhed opført i liste II i bilag IV 

 

1. For de i liste II i bilag IV opførte former for virksomhed skal den forudgående udøvelse af 

den pågældende virksomhed have fundet sted: 

 

a) i fem på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, eller 

 

b) i tre på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis den begunsti-

gede godtgør at have gennemgået en forudgående uddannelse på mindst tre år på det pågæl-

dende erhvervsområde, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kom-

petent fagligt organ som værende fyldestgørende, eller 
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c) i fire på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis den begun-

stigede godtgør at have gennemgået en forudgående erhvervsuddannelse på det pågældende 

erhvervsområde på mindst to år, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt 

af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende, eller 

 

d) i tre på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis den begunsti-

gede godtgør at have udøvet den pågældende erhvervsvirksomhed i mindst fem år som ar-

bejdstager, eller 

 

e) i fem på hinanden følgende år som arbejdstager, hvis den begunstigede godtgør at have gen-

nemgået en forudgående erhvervsuddannelse på mindst tre år på det pågældende erhvervsom-

råde, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ 

som værende fyldestgørende, eller 

 

f) i seks på hinanden følgende år som arbejdstager, hvis den begunstigede godtgør at have gen-

nemgået en forudgående erhvervsuddannelse på mindst to år på det pågældende erhvervsom-

råde, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ 

som værende fyldestgørende. 

 

2. I de i litra a) og d) omhandlede tilfælde må udøvelsen af denne virksomhed ikke være ophørt 

mere end ti år forud for den dato, hvor den fuldt dokumenterede ansøgning fremlægges for den i 

artikel 56 omhandlede kompetente myndighed. 
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Artikel 19 

 

Virksomhed opført i liste III i bilag IV 

 

1. For de i liste III i bilag IV opførte former for virksomhed skal den forudgående udøvelse af 

den pågældende virksomhed have fundet sted: 

 

a) i tre på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, eller 

 

b) i to på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis den begunsti-

gede godtgør at have gennemgået en forudgående erhvervsuddannelse på det pågældende er-

hvervsområde, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent 

fagligt organ som værende fyldestgørende, eller 

 

c) i to på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis den begunsti-

gede godtgør at have udøvet den pågældende erhvervsvirksomhed i mindst tre år som arbejds-

tager, eller 

 

d) i tre på hinanden følgende år som arbejdstager, hvis den begunstigede godtgør at have gen-

nemgået en forudgående erhvervsuddannelse på det pågældende erhvervsområde, afsluttet 

med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende 

fyldestgørende. 
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2. I de i litra a) og c) omhandlede tilfælde må udøvelsen af denne virksomhed ikke være ophørt 

mere end ti år forud for den dato, hvor den fuldt dokumenterede ansøgning fremlægges for den i 

artikel 56 omhandlede kompetente myndighed.  

 

Artikel 20 

 

Ændring af listerne over former for virksomhed i bilag IV 

 

De i bilag IV indeholdte lister over former for virksomhed, som i medfør af artikel 16 er omfattet af 

anerkendelse af erhvervserfaring, kan ændres efter proceduren i artikel 58, stk. 2, med henblik på 

ajourføring eller tydeliggørelse af nomenklaturen, forudsat at dette ikke indebærer en ændring af 

virksomheden i de enkelte kategorier. 
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Kapitel III 

 

Anerkendelse på grundlag af koordinering af mindstekrav til uddannelse 

 

Afdeling I 

 

Almindelige bestemmelser 

 

Artikel 21 

 

Princippet om automatisk anerkendelse 

 

1. Medlemsstaterne anerkender de uddannelsesbeviser for læger, der giver adgang til erhvervs-

mæssig virksomhed som læge på grunduddannelsesniveau eller speciallæge, for sygeplejersker med 

ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, for tandlæger, for specialtandlæger, for dyrlæger, for 

farmaceuter og for arkitekter, jf. henholdsvis bilag V, punkt 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 

5.6.2 og 5.7.1, som er i overensstemmelse med de mindstekrav til uddannelse, der er omhandlet i 

henholdsvis artikel 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 og 46, ved at give dem samme retsvirkning på deres 

område som de uddannelsesbeviser, de selv udsteder, for så vidt angår adgang til og udøvelse af 

disse former for erhvervsmæssig virksomhed. 
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Uddannelsesbeviserne skal være udstedt af medlemsstaternes kompetente myndigheder og i givet 

fald være ledsaget af det tilhørende certifikat, jf. henholdsvis bilag V, punkt 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 

5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 og 5.7.1. 

 

Bestemmelserne i første og andet afsnit berører ikke de i artikel 23, 27, 33, 37, 39 og 49 omhandle-

de erhvervede rettigheder. 

 

2. Medlemsstaterne anerkender med henblik på udøvelse af virksomhed som alment praktise-

rende læge inden for rammerne af deres sociale sikringsordninger de i bilag V, punkt 5.1.4, anførte 

uddannelsesbeviser, der udstedes til medlemsstaternes statsborgere af de øvrige medlemsstater i 

overensstemmelse med mindstekravene til uddannelse i artikel 28. 

 

Bestemmelserne i første afsnit berører ikke de i artikel 30 omhandlede erhvervede rettigheder. 

 

3. Medlemsstaterne anerkender de i bilag V, punkt 5.5.2, anførte uddannelsesbeviser for jorde-

mødre, der udstedes til medlemsstaternes statsborgere af de øvrige medlemsstater, som er i overens-

stemmelse med de i artikel 40 omhandlede mindstekrav til uddannelse, og som opfylder retningslin-

jerne i artikel 41, ved at give dem samme retsvirkning på deres område som de uddannelsesbeviser, 

de selv udsteder, for så vidt angår adgang til og udøvelse af denne form for erhvervsmæssig virk-

somhed. Denne bestemmelse berører ikke de i artikel 23 og 43 omhandlede erhvervede rettigheder. 
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4. Medlemsstaterne er ikke forpligtede til at lade uddannelsesbeviser omhandlet i bilag V, 

punkt 5.6.2, få gyldighed med henblik på oprettelse af nye apoteker med adgang for offentligheden. 

I forbindelse med anvendelsen af dette stykke betragtes apoteker, der har været åbne i mindre end 

tre år, også som nye apoteker. 

 

5. De i bilag V, punkt 5.7.1, anførte uddannelsesbeviser for arkitekter, der anerkendes automa-

tisk i henhold til stk. 1, vedrører en uddannelse, der er påbegyndt tidligst i løbet af det i nævnte bi-

lag anførte akademiske referenceår. 

 

6. Medlemsstaterne gør adgang til og udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed som læge, syge-

plejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæge, dyrlæge, jordemoder og 

farmaceut betinget af besiddelse af et uddannelsesbevis, jf. henholdsvis bilag V, punkt 5.1.1, 5.1.2, 

5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 og 5.6.2, der yder garanti for, at den pågældende gennem hele 

sin uddannelse har erhvervet de kundskaber og færdigheder, der er omhandlet i henholdsvis arti-

kel 24, stk. 3, artikel 31, stk. 6, artikel 34, stk. 3, artikel 38, stk. 3, artikel 40, stk. 3 og artikel 44, 

stk. 3. 

 

De kundskaber og færdigheder, der er omhandlet i artikel 24, stk. 3, artikel 31, stk. 6, artikel 34, 

stk. 3, artikel 38, stk. 3, artikel 40, stk. 3 og artikel 44, stk. 3, kan ændres efter proceduren i arti-

kel 58, stk. 2, med henblik på tilpasning til de videnskabelige og tekniske fremskridt. 

 

Denne ajourføring må ikke for nogen medlemsstat medføre en ændring af bestående lovgivnings-

mæssige principper for erhvervsreguleringen for så vidt angår uddannelse og adgangsbetingelser for 

fysiske personer. 
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7. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de love og administrative bestemmelser, de 

vedtager om udstedelse af uddannelsesbeviser på det område, der er omfattet af dette kapitel. De 

underretter desuden de øvrige medlemsstater om uddannelsesbeviser på det område, der er omhand-

let i sektion 8. 

 

Kommissionen offentliggør en meddelelse herom i Den Europæiske Unions Tidende, hvori den an-

giver de benævnelser, medlemsstaterne har vedtaget for uddannelsesbeviserne, og, hvis det er rele-

vant, det organ, der udsteder uddannelsesbeviset, det certifikat, der ledsager beviset, og den tilsva-

rende faglige titel, jf. henholdsvis bilag V, punkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 

5.6.2 og 5.7.1. 

 

Artikel 22 

 

Fælles bestemmelser vedrørende uddannelse 

 

For så vidt angår uddannelser omhandlet i artikel 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 og 46: 

 

a) kan medlemsstaterne give tilladelse til deltidsuddannelse på de af de kompetente myndigheder 

godkendte betingelser; disse myndigheder sikrer, at denne uddannelse med hensyn til den 

samlede varighed, niveauet og kvaliteten svarer til heltidsuddannelsen 

 

b) skal efter- og videreuddannelse i overensstemmelse med den enkelte medlemsstats egne ret-

ningslinjer sikre, at personer, der har afsluttet deres studium, er i stand at følge den faglige 

udvikling i det omfang, der er nødvendigt for at opretholde en sikker og effektiv udøvelse af 

erhvervet. 
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Artikel 23 

 

Erhvervede rettigheder 

 

1. Når de uddannelsesbeviser for læger, der giver adgang til erhvervsmæssig virksomhed som 

læge på grunduddannelsesniveau eller speciallæge, for sygeplejersker med ansvar for den almene 

sundheds- og sygepleje, for tandlæger, for specialtandlæger, for dyrlæger, for jordemødre og for 

farmaceuter, og som medlemsstaternes statsborgere er i besiddelse af, ikke opfylder alle de uddan-

nelseskrav, der er omhandlet i artikel 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 og 44, anerkender enhver medlems-

stat - med forbehold af særlige erhvervede rettigheder for disse erhverv - som tilstrækkeligt bevis de 

uddannelsesbeviser, der er udstedt af disse medlemsstater, når de vedrører en uddannelse, der er på-

begyndt inden de referencedatoer, der er anført i bilag V, punkt 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 

5.4.2, 5.5.2 og 5.6.2, hvis de er ledsaget af et certifikat, der bekræfter, at indehaverne i løbet af de 

fem år, der går forud for certifikatets udstedelse, faktisk og retmæssigt har udøvet de pågældende 

former for virksomhed i mindst tre på hinanden følgende år. 

 

2. De samme bestemmelser gælder for uddannelsesbeviser for læger, der giver adgang til er-

hvervsmæssig virksomhed som læge på grunduddannelsesniveau eller speciallæge, for sygeplejer-

sker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, for tandlæger, for specialtandlæger, for 

dyrlæger, for jordemødre og for farmaceuter, og som er erhvervet på den tidligere Tyske Demokra-

tiske Republiks område, selv om de ikke opfylder alle de mindstekrav til uddannelse, der er om-

handlet i artikel 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 og 44, når de vedrører en uddannelse, der er påbegyndt 

inden: 

 

a) den 3. oktober 1990 for så vidt angår læger på grunduddannelsesniveau, sygeplejersker med 

ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger på grunduddannelsesniveau og spe-

cialtandlæger, dyrlæger, jordemødre og farmaceuter og 
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b) den 3. april 1992 for speciallægers vedkommende. 

 

De i første afsnit omhandlede uddannelsesbeviser giver ret til udøvelse af erhvervsmæssig virksom-

hed på hele Tysklands område på samme vilkår som de uddannelsesbeviser, der udstedes af de 

kompetente tyske myndigheder, jf. bilag V, punkt 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 og 

5.6.2. 

 

3. Med forbehold af artikel 37, stk. 1, anerkender medlemsstaterne de uddannelsesbeviser for 

læger, der giver adgang til erhvervsmæssig virksomhed som læge på grunduddannelsesniveau eller 

speciallæge, for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, og for dyrlæger, 

jordemødre, farmaceuter og arkitekter, som medlemsstaternes statsborgere er i besiddelse af, og 

som er udstedt af det tidligere Tjekkoslovakiet, eller hvis uddannelsen er påbegyndt, for Den 

Tjekkiske Republiks eller Slovakiets vedkommende, inden den 1. januar 1993, når en af de to oven-

nævnte medlemsstaters myndigheder attesterer, at disse uddannelsesbeviser på deres område har 

samme juridiske værdi som de uddannelsesbeviser, de udsteder, og for arkitekter som de uddannel-

sesbeviser, der for disse medlemsstaters vedkommende er omhandlet i bilag VI, punkt 6.2, for så 

vidt angår adgang til erhvervsmæssig virksomhed som læge på grunduddannelsesniveau eller speci-

allæge, som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, og som dyrlæge, jor-

demoder og farmaceut for så vidt angår den virksomhed, der er omhandlet i artikel 45, stk. 2, og 

som arkitekt for så vidt angår den virksomhed, der er omhandlet i artikel 48, og udøvelse af disse 

former for virksomhed. 

 

Attestationen skal være ledsaget af et certifikat udstedt af de samme myndigheder, hvoraf det frem-

går, at disse personer i løbet af de fem år, der går forud for certifikatets udstedelse, faktisk og ret-

mæssigt på deres områder har udøvet de pågældende former for virksomhed i mindst tre på hinan-

den følgende år. 
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4. Medlemsstaterne anerkender de uddannelsesbeviser for læger, der giver adgang til erhvervs-

mæssig virksomhed som læge på grunduddannelsesniveau eller speciallæge, for sygeplejersker med 

ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, for tandlæger og specialtandlæger, og for dyrlæger, 

jordemødre, farmaceuter og arkitekter, som medlemsstaternes statsborgere er i besiddelse af, og 

som er udstedt af det tidligere Sovjetunionen, eller hvis uddannelse er påbegyndt 

 

a) for Estlands vedkommende inden den 20. august 1991, 

 

b) for Letlands vedkommende inden den 21. august 1991, 

 

c) for Litauens vedkommende inden den 11. marts 1990, 

 

når en af de tre ovennævnte medlemsstaters myndigheder attesterer, at disse uddannelsesbeviser på 

deres område har samme juridiske værdi som de uddannelsesbeviser, de udsteder, og for arkitekter 

som de beviser, der for disse medlemsstaters vedkommende er omhandlet i bilag VI, punkt 6.2, for 

så vidt angår adgang til erhvervsmæssig virksomhed som læge på grunduddannelsesniveau eller 

speciallæge, som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, som tandlæge 

og specialtandlæge, og som dyrlæge, jordemoder og farmaceut for så vidt angår den virksomhed, 

der er omhandlet i artikel 45, stk. 2, og som arkitekt for så vidt angår den virksomhed, der er om-

handlet i artikel 48, og udøvelse af disse former for virksomhed. 

 

Attestationen skal være ledsaget af et certifikat udstedt af de samme myndigheder, hvoraf det frem-

går, at disse personer i løbet af de fem år, der går forud for certifikatets udstedelse, faktisk og ret-

mæssigt på deres områder har udøvet de pågældende former for virksomhed i mindst tre på hinan-

den følgende år. 
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For så vidt angår uddannelsesbeviser for dyrlæger, der er udstedt af det tidligere Sovjetunionen, el-

ler hvis uddannelse for Estlands vedkommende er påbegyndt inden den 20. august 1991, skal den i 

foregående afsnit nævnte attestation være ledsaget af et certifikat udstedt af de estiske myndigheder, 

hvoraf det fremgår, at disse personer i løbet af de syv år, der går forud for certifikatets udstedelse, 

faktisk og retmæssigt på Estlands område har udøvet de pågældende former for virksomhed i 

mindst fem på hinanden følgende år. 

 

5. Medlemsstaterne anerkender de uddannelsesbeviser for læger, der giver adgang til erhvervs-

mæssig virksomhed som læge på grunduddannelsesniveau eller speciallæge, for sygeplejersker med 

ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, for tandlæger og specialtandlæger, og for dyrlæger, 

jordemødre, farmaceuter og arkitekter, som medlemsstaternes statsborgere er i besiddelse af, og 

som er blevet udstedt af det tidligere Jugoslavien, eller hvis uddannelse for Sloveniens vedkom-

mende er påbegyndt inden den 25. juni 1991, når ovennævnte medlemsstats myndigheder attesterer, 

at disse uddannelsesbeviser på deres område har samme juridiske værdi som de uddannelsesbeviser, 

de udsteder, og for arkitekter som de uddannelsesbeviser, der for denne medlemsstats vedkommen-

de er omhandlet i bilag VI, punkt 6.2, for så vidt angår adgang til erhvervsmæssig virksomhed som 

læge på grunduddannelsesniveau eller speciallæge, som sygeplejerske med ansvar for den almene 

sundheds- og sygepleje, som tandlæge og specialtandlæge, og som dyrlæge, jordemoder og farma-

ceut for så vidt angår den virksomhed, der er omhandlet i artikel 45, stk. 2, og som arkitekt for så 

vidt angår den virksomhed, der er omhandlet i artikel 48, og udøvelse af disse former for virksom-

hed. 

 

Attestationen skal være ledsaget af et certifikat udstedt af de samme myndigheder, hvoraf det frem-

går, at disse personer i løbet af de fem år, der går forud for certifikatets udstedelse, faktisk og ret-

mæssigt på deres områder har udøvet de pågældende former for virksomhed i mindst tre på hinan-

den følgende år. 
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6. Medlemsstaterne anerkender som tilstrækkeligt bevis for de af medlemsstaternes statsborgere, 

hvis uddannelsesbeviser for læger, sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygeple-

je, tandlæger, dyrlæger, jordemødre og farmaceuter ikke svarer til de benævnelser, der er angivet 

for den pågældende medlemsstat i bilag V, punkt 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 og 5.6.2, de uddannelsesbeviser, der er udstedt af disse medlemsstater, og som er ledsaget af 

et certifikat udstedt af de kompetente myndigheder eller organer. 

 

Det i første afsnit omhandlede certifikat attesterer, at de pågældende uddannelsesbeviser er udstedt 

som bevis for en uddannelse, der er i overensstemmelse med henholdsvis artikel 24, 25, 28, 31, 34, 

35, 38, 40 og 44 i dette direktiv, og at den medlemsstat, der har udstedt dem, sidestiller dem med 

dem, der er anført i bilag V, punkt 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 og 5.6.2 

 
Afdeling 2 

 

Læge 

 

Artikel 24 

 

Den medicinske grunduddannelse 

 

1. Adgang til den medicinske grunduddannelse forudsætter, at den studerende er i besiddelse af 

et eksamensbevis eller certifikat, som giver ham adgang til det pågældende studium ved et universi-

tet. 
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2. Den medicinske grunduddannelse omfatter mindst seks års studier eller 5 500 timers teoretisk 

og praktisk undervisning ved et universitet eller under tilsyn af et universitet. 

 

For personer, som påbegyndte deres studier inden den 1. januar 1972, kan den i første afsnit om-

handlede uddannelse omfatte en praktisk heltidsuddannelse på universitetsniveau af seks måneders 

varighed under tilsyn af de kompetente myndigheder. 

 

3. Den medicinske grunduddannelse skal yde garanti for, at den pågældende har erhvervet føl-

gende kundskaber og færdigheder: 

 

a) fyldestgørende kendskab til de videnskaber, som lægegerningen bygger på, samt en god for-

ståelse af videnskabelig metode, herunder principperne for måling af biologiske funktioner, 

vurdering af videnskabeligt fastlagte kendsgerninger og bedømmelse af oplysningerne 

 

b) tilstrækkeligt kendskab til raske og syge menneskers anatomi, funktioner og adfærd, samt til 

sammenhængen mellem menneskets sundhedstilstand og dets fysiske og sociale miljø 

 

c) fyldestgørende kendskab til kliniske discipliner og behandlinger, som giver den pågældende 

et sammenhængende billede af de mentale og fysiske sygdomme, af lægegerningen set ud fra 

den profylaktiske, den diagnostiske og den terapeutiske synsvinkel, og af den menneskelige 

forplantning 

 

d) passende klinisk erfaring på sygehuse under passende tilsyn. 
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Artikel 25 

 

Speciallægeuddannelsen 

 

1. Adgang til speciallægeuddannelsen forudsætter gennemførelse og godkendelse af seks års 

studier inden for det i artikel 24 omhandlede uddannelsesforløb, som har ført til erhvervelse af rele-

vante grundlæggende medicinske kundskaber.  

 

2. Speciallægeuddannelsen omfatter teoretisk og praktisk undervisning, der finder sted på et 

universitet, på et universitetssygehus eller efter omstændighederne i en anden institution inden for 

sundhedsområdet, der er godkendt til dette formål af de kompetente myndigheder eller organer. 

 

Medlemsstaterne drager omsorg for, at varigheden af de i bilag V, punkt 5.1.3, anførte speciallæge-

uddannelser ikke er mindre end den i samme punkt anførte varighed. Uddannelsen finder sted under 

tilsyn af de kompetente myndigheder eller organer. Den omfatter speciallægekandidatens personlige 

deltagelse i de pågældende afdelingers virksomhed og ansvar. 

 

3. Uddannelsen gennemføres på heltidsbasis ved bestemte institutioner, der er anerkendt af de 

kompetente myndigheder. Den indebærer, at den pågældende læge deltager i samtlige lægelige ak-

tiviteter, herunder vagter, i den afdeling, hvor uddannelsen foregår, således at han igennem hele ar-

bejdsugen året igennem anvender hele sin arbejdsindsats på denne praktiske og teoretiske uddannel-

se på de af de kompetente myndigheder fastsatte betingelser. Stillingen aflønnes derfor med et pas-

sende beløb. 
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4. Medlemsstaterne gør udstedelsen af et uddannelsesbevis for speciallægeuddannelsen betinget 

af besiddelse af et af de beviser for medicinsk grunduddannelse, der er anført i bilag V, punkt 5.1.1. 

 

5. De i bilag V, punkt 5.1.3, anførte mindstekrav til uddannelsens varighed kan ændres efter 

proceduren i artikel 58, stk. 2, med henblik på tilpasning heraf til den videnskabelige og tekniske 

udvikling. 

 

Artikel 26 

 

Benævnelser for speciallægeuddannelser 

 

De i artikel 21 omhandlede uddannelsesbeviser for speciallæger er de beviser, som udstedes af de i 

bilag V, punkt 5.1.2, anførte kompetente myndigheder eller organer, og som for den pågældende 

speciallægeuddannelses vedkommende svarer til de benævnelser, der anvendes i de enkelte med-

lemsstater, og som er anført i bilag V, punkt 5.1.3. 

 

Nye lægespecialer, som er fælles for mindst to femtedele af medlemsstaterne, kan tilføjes til bi-

lag V, punkt 5.1.3, efter proceduren i artikel 58, stk. 2, med henblik på ajourføringen af dette direk-

tiv under hensyn til ændringer i de nationale lovgivninger. 
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Artikel 27 

 

Speciallægers særlige erhvervede rettigheder 

 

1. Enhver værtsmedlemsstat kan for speciallæger, hvis speciallægeuddannelse på deltidsbasis er 

omfattet af love eller administrative bestemmelser, der var i kraft den 20. juni 1975, og som påbe-

gyndte deres speciallægeuddannelse senest den 31. december 1983, kræve, at deres uddannelsesbe-

viser skal være ledsaget af et certifikat, der bekræfter, at de i løbet af de fem år, der går forud for 

certifikatets udstedelse, faktisk og retmæssigt har udøvet de pågældende former for virksomhed i 

mindst tre på hinanden følgende år. 

 

2. Medlemsstaterne anerkender de uddannelsesbeviser for speciallæger, der er udstedt i Spanien 

til læger, der har afsluttet en speciallægeuddannelse inden den 1. januar 1995, selv om uddannelsen 

ikke opfylder de i artikel 25 omhandlede mindstekrav til uddannelse, hvis disse beviser er ledsaget 

af et certifikat udstedt af de kompetente spanske myndigheder, der bekræfter, at de pågældende per-

soner har bestået den særlige prøve i erhvervsmæssig kompetence, der er afholdt i forbindelse med 

de i kongeligt dekret 1497/99 fastsatte ekstraordinære reguleringsforanstaltninger med det formål at 

påvise, at disse personer har det samme kundskabs- og færdighedsniveau som de læger, der er i be-

siddelse af et af de uddannelsesbeviser for speciallæger, der er anført i bilag V, punkt 5.1.2 og 5.1.3 

for Spanien. 
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3. De medlemsstater, i hvilke der findes ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser på 

dette område, anerkender de uddannelsesbeviser for speciallæger, der er udstedt af de øvrige med-

lemsstater, og som for den pågældende speciallægeuddannelses vedkommende svarer til de i bi-

lag VI, punkt 6.1, anførte benævnelser, når de vedrører en uddannelse, der er påbegyndt inden den i 

bilag V, punkt 5.1.2, anførte referencedato, hvis de er ledsaget af et certifikat, der bekræfter, at in-

dehaverne i løbet af de fem år, der går forud for certifikatets udstedelse, faktisk og retmæssigt har 

udøvet de pågældende former for virksomhed i mindst tre på hinanden følgende år. 

 

De samme bestemmelser gælder for uddannelsesbeviser for speciallæger, der er erhvervet på den 

tidligere Tyske Demokratiske Republiks område, når de vedrører en uddannelse, der er påbegyndt 

inden den 3. april 1992, og giver ret til udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed på hele Tysklands 

område på samme vilkår som de uddannelsesbeviser, der udstedes af de kompetente tyske myndig-

heder, jf. bilag VI, punkt 6.1. 

 

4. De medlemsstater, i hvilke der findes ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser på 

dette område, anerkender de uddannelsesbeviser for speciallæger, der for den pågældende special-

lægeuddannelses vedkommende svarer til de i bilag VI, punkt 6.1, anførte benævnelser, er udstedt 

af de i dette bilag anførte medlemsstater og vedrører en uddannelse, der er påbegyndt efter den i bi-

lag V, punkt 5.1.2, anførte referencedato og inden den ...*, ved at give dem samme retsvirkning på 

deres område som de uddannelsesbeviser, de selv udsteder, for så vidt angår adgang til og udøvelse 

af erhvervsmæssig virksomhed som speciallæge. 

 

                                                 
*  2 år efter direktivets ikrafttræden. 
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5. De medlemsstater, der har ophævet de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser om 

udstedelse af de i bilag V, punkt 5.1.2, og i bilag VI, punkt 6.1, anførte uddannelsesbeviser for spe-

ciallæger, og som har truffet foranstaltninger vedrørende erhvervede rettigheder til fordel for deres 

egne statsborgere, indrømmer de øvrige medlemsstaters statsborgere ret til at nyde godt af disse for-

anstaltninger, hvis deres uddannelsesbeviser er udstedt inden det tidspunkt, hvor værtsmedlemssta-

ten ophørte med at udstede uddannelsesbeviser for det pågældende speciale. 

 

Datoerne for ophævelse af disse bestemmelser fremgår af bilag V, punkt 5.1.3, og bilag VI, 

punkt 6.1. 

 

Artikel 28 

 

Uddannelsen til alment praktiserende læge 

 

1. Adgang til den særlige uddannelse til alment praktiserende læge forudsætter gennemførelse 

og godkendelse af seks års studier som en del af det i artikel 24 omhandlede uddannelsesforløb. 

 

2. Den særlige uddannelse til alment praktiserende læge, der fører til erhvervelse af uddannel-

sesbeviser, som udstedes inden den 1. januar 2006, omfatter mindst to års studier på heltidsbasis. 

For uddannelsesbeviser, der udstedes efter denne dato, omfatter uddannelsen mindst tre års studier 

på heltidsbasis. 
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Hvis det i artikel 24 omhandlede uddannelsesforløb omfatter en praktisk uddannelse, der finder sted 

på godkendte sygehuse, der råder over egnet udstyr og egnede afdelinger inden for almen medicin, 

eller hos en godkendt alment praktiserende læge eller i et godkendt lægecenter inden for den primæ-

re sundhedstjeneste, kan varigheden af denne praktiske uddannelse godskrives, dog højst med ét år, 

som en del af den varighed, der er fastsat i første afsnit for uddannelsesbeviser, som udstedes efter 

den 1. januar 2006. 

 

Kun de medlemsstater, hvor varigheden af den særlige uddannelse til alment praktiserende læge in-

den 1. januar 2001 var på to år, kan benytte sig af den i andet afsnit omhandlede mulighed. 

 

3. Den særlige uddannelse til alment praktiserende læge gennemføres på heltidsbasis under til-

syn af de kompetente myndigheder eller organer. Den er i højere grad praktisk end teoretisk oriente-

ret. 

 

Den praktiske del af uddannelsen finder sted dels i mindst seks måneder på godkendte sygehuse, der 

råder over egnet udstyr og egnede afdelinger, dels i mindst seks måneder hos en godkendt alment 

praktiserende læge eller i et godkendt lægecenter inden for den primære sundhedstjeneste. 

 

Den praktiske uddannelse foregår i samarbejde med andre institutioner eller organer i sundhedssek-

toren, der beskæftiger sig med almen medicin. Med forbehold af de i andet afsnit nævnte mini-

mumsperioder kan den praktiske uddannelse dog i en periode på højst seks måneder gives i andre 

godkendte institutioner eller organer i sundhedssektoren, der beskæftiger sig med almen medicin. 
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Uddannelsen omfatter lægens personlige deltagelse i de faglige arbejds- og ansvarsopgaver, der på-

hviler de personer, som han arbejder sammen med. 

 

4. Medlemsstaterne gør udstedelsen af et uddannelsesbevis for uddannelsen til alment praktise-

rende læge betinget af besiddelse af et af de beviser for medicinsk grunduddannelse, der er anført i 

bilag V, punkt 5.1.1. 

 

5. Medlemsstaterne kan udstede de i bilag V, punkt 5.1.4, anførte uddannelsesbeviser til en læ-

ge, der ikke har gennemført den i denne artikel omhandlede uddannelse, men som har gennemgået 

en anden supplerende uddannelse, for hvilken de kompetente myndigheder i en medlemsstat har 

udstedt et uddannelsesbevis. De kan dog kun udstede dette uddannelsesbevis som bevis for kund-

skaber, der kvalitativt ligger på samme niveau som dem, der erhverves ved den i denne artikel om-

handlede uddannelse. 

 

Medlemsstaterne fastsætter bl.a., i hvilket omfang den supplerende uddannelse, ansøgeren allerede 

har gennemgået, og hans erhvervserfaring kan erstatte den i denne artikel omhandlede uddannelse. 

 

Medlemsstaterne kan kun udstede det i bilag V, punkt 5.1.4, anførte uddannelsesbevis, hvis ansøge-

ren har erhvervet mindst seks måneders erfaring som alment praktiserende læge hos en alment prak-

tiserende læge eller i et lægecenter inden for den primære sundhedstjeneste som omhandlet i stk. 3. 
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Artikel 29 

 

Udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed som alment praktiserende læge 

 

Medlemsstaterne gør med forbehold af bestemmelser om erhvervede rettigheder adgangen til at ud-

øve virksomhed som alment praktiserende læge inden for rammerne af deres sociale sikringsord-

ninger betinget af besiddelse af et af de uddannelsesbeviser, der er anført i bilag V, punkt 5.1.4. 

 

Medlemsstaterne kan give dispensation fra dette krav til personer, som er i færd med at gennemgå 

den særlige uddannelse i almen medicin. 

 

Artikel 30 

 

Alment praktiserende lægers særlige erhvervede rettigheder 

 

1. Medlemsstaterne fastsætter nærmere regler for erhvervede rettigheder. De skal dog anse retten 

til at udøve virksomhed som alment praktiserende læge inden for den nationale socialsikringsord-

ning for at være erhvervet, når en læge - uden at være i besiddelse af det i bilag V, punkt 5.1.4, an-

førte uddannelsesbevis - på den i dette punkt anførte referencedato besidder denne ret i medfør af 

bestemmelser om lægerhvervet, der giver adgang til erhvervsmæssig virksomhed som læge på 

grunduddannelsesniveau, og på denne dato er etableret på den pågældende medlemsstats område i 

henhold til artikel 21 eller 23. 

 

Medlemsstaternes kompetente myndigheder udsteder på begæring et certifikat, der bekræfter, at læ-

ger, der er indehavere af de i første afsnit omhandlede erhvervede rettigheder, har ret til inden for 

rammerne af den nationale socialsikringsordning at udøve virksomhed som alment praktiserende 

læge uden at have erhvervet det i bilag V, punkt 5.1.4, anførte uddannelsesbevis. 
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2. Medlemsstaterne anerkender de i stk. 1, andet afsnit, omhandlede certifikater, der er udstedt 

til medlemsstaternes statsborgere af de øvrige medlemsstater, ved at give dem samme retsvirkning 

på deres område som de uddannelsesbeviser, som de selv udsteder, og som giver adgang til at udøve 

virksomhed som alment praktiserende læge inden for rammerne af den nationale socialsikringsord-

ning. 

 

Afdeling 3 

 

Sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje 

 

Artikel 31 

 

Uddannelsen til sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje 

 

1. Adgang til uddannelsen som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje 

forudsætter ti års almen skolegang afsluttet med et eksamensbevis, certifikat eller andet kvalifikati-

onsbevis, udstedt af de kompetente myndigheder eller organer i en medlemsstat, eller med et certi-

fikat som bevis for bestået adgangseksamen på samme niveau til sygeplejeskolerne. 

 

2. Uddannelsen til sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje gennemfø-

res på heltidsbasis og omfatter mindst det uddannelsesprogram, der er anført i bilag V, punkt 5.2.1. 

 

Listerne over fag og discipliner i bilag V, punkt 5.2.1, kan ændres efter proceduren i artikel 58, 

stk. 2, med henblik på tilpasning til de videnskabelige og tekniske fremskridt. 
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Denne ajourføring må ikke for nogen medlemsstat medføre en ændring af bestående lovgivnings-

mæssige principper for erhvervsreguleringen, der vedrører uddannelse og adgangsbetingelser for 

fysiske personer. 

 

3. Uddannelsen som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje omfatter 

mindst tre års studier eller 4 600 timers teoretisk og klinisk uddannelse, hvor den teoretiske uddan-

nelse udgør mindst en tredjedel og den kliniske uddannelse mindst halvdelen af uddannelsens 

mindstevarighed. Medlemsstaterne kan give delvis dispensation til personer, som har gennemgået 

en del af denne uddannelse i forbindelse med andre uddannelser, der mindst ligger på et tilsvarende 

niveau. 

 

Medlemsstaterne drager omsorg for, at den institution, der forestår sygeplejerskeuddannelsen, er 

ansvarlig for koordinationen af den teoretiske og kliniske uddannelse i det samlede uddannelsespro-

gram. 

 

4. Ved teoretisk uddannelse forstås den del af sygeplejerskeuddannelsen, hvor sygeplejeeleverne 

erhverver de kundskaber, den indsigt og de faglige færdigheder og holdninger, som er nødvendige 

for at kunne planlægge, yde og vurdere almen sundheds- og sygepleje. Denne uddannelse foregår på 

sygeplejeskoler og andre uddannelsessteder, som skolen udpeger, og varetages af det personale, der 

underviser i sygepleje, og af andre kompetente personer. 

 

5. Ved klinisk uddannelse forstås den del af sygeplejerskeuddannelsen, hvor sygeplejeeleverne 

som medlemmer af en gruppe og i direkte kontakt med raske eller syge enkeltpersoner og/eller 

grupper lærer at planlægge, yde og vurdere den samlede sundheds- og sygeplejeindsats, der er be-

hov for, på grundlag af de kundskaber og færdigheder, de har tilegnet sig. Sygeplejeeleven lærer 

ikke blot at være medlem af en gruppe, men også at være gruppeleder og at tilrettelægge den samle-

de sundheds- og sygeplejeindsats, herunder sundhedspædagogik, såvel for den enkelte som for min-

dre grupper i institutioner inden for sundhedsvæsenet og i samfundet. 
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Denne uddannelse finder sted i sygehuse og andre institutioner inden for sundhedsvæsenet samt ude 

i samfundet under de undervisende sygeplejerskers ansvar og i samarbejde med og med bistand fra 

andre kvalificerede sygeplejersker. Andet kvalificeret personale kan inddrages i undervisningen. 

 

Sygeplejeeleverne skal deltage i pågældende afdelingers arbejde, for så vidt dette har værdi for de-

res uddannelse og sætter dem i stand til at påtage sig det ansvar, der er forbundet med sundheds- og 

sygepleje. 

 

6. Uddannelsen som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje skal yde 

garanti for, at den pågældende har erhvervet følgende kundskaber og færdigheder: 

 

a) fyldestgørende kendskab til de videnskaber, som den almene sundheds- og sygepleje bygger 

på, herunder tilstrækkeligt kendskab til raske og syge menneskers fysiologiske funktioner og 

adfærd, samt til sammenhængen mellem menneskets sundhedstilstand og dets fysiske og soci-

ale miljø 

 

b) tilstrækkeligt kendskab til fagets egenart og deontologi og til de almene principper for sund-

heds- og sygepleje 

 

c) fyldestgørende klinisk erfaring; denne skal af hensyn til dens uddannelsesmæssige værdi er-

hverves under tilsyn af kvalificeret sygeplejepersonale og under forhold, som med hensyn til 

omfanget af kvalificeret personale og udstyr opfylder kravene til god pleje af patienterne 
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d) forudsætninger for at deltage i uddannelsen af personale inden for sundhedsvæsenet samt er-

faring i samarbejde med dette personale 

 

e) erfaring i samarbejde med andre faggrupper inden for sundhedssektoren. 

 

Artikel 32 

 

Udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed som sygeplejerske 

med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje 

 

Ved erhvervsmæssig virksomhed som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og syge-

pleje forstås i dette direktiv virksomhed, der udøves under de i bilag V, punkt 5.2.2, anførte titler. 

 

Artikel 33 

 

Særlige erhvervede rettigheder for sygeplejersker 

med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje 

 

1. For at de almindelige regler for erhvervede rettigheder kan finde anvendelse på sygeplejersker 

med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, skal den i artikel 23 omhandlede virksomhed 

have omfattet ansvar for planlægningen, tilrettelæggelsen og udførelsen af pleje af patienten. 
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2. For så vidt angår polske uddannelsesbeviser for sygeplejersker med ansvar for den almene 

sundheds- og sygepleje finder kun følgende bestemmelser om erhvervede rettigheder anvendelse. 

For så vidt angår de statsborgere i medlemsstaterne, hvis uddannelsesbeviser som sygeplejerske 

med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje er udstedt af Polen, eller hvis uddannelse er på-

begyndt i dette land inden den 1. maj 2004, og som ikke opfylder de i artikel 31 omhandlede mini-

mumsuddannelseskrav, anerkender medlemsstaterne følgende uddannelsesbeviser som sygeplejer-

ske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, hvis de ledsages af et certifikat, hvoraf det 

fremgår, at disse personer faktisk og retmæssigt har udøvet virksomhed som sygeplejerske i Polen i 

den nedenfor specificerede periode: 

 

a) eksamensbevis for gennemførelse af sygeplejerskeuddannelsens primærtrin (dyplom licencja-

ta pielęgniarstwa): mindst tre på hinanden følgende år i løbet af de fem år, der går forud for 

certifikatets udstedelse, 

 

b) eksamensbevis for gennemførelse af sygeplejerskeuddannelsens sekundærtrin på en sygeple-

jeskole (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej): mindst fem på hinanden føl-

gende år i løbet af de syv år, der går forud for certifikatets udstedelse. 

 

Den pågældende virksomhed skal have omfattet det fulde ansvar for planlægning, tilrettelæggelse 

og udførelse af pleje af patienten. 
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3. Medlemsstaterne anerkender uddannelsesbeviser for sygepleje udstedt i Polen for sygeplejer-

sker, der afsluttede en uddannelse inden den 1. maj 2004, men som ikke opfylder minimumsuddan-

nelseskravene i artikel 31, såfremt de forelægger bevis for gennemført uddannelse svarende til ba-

chelorniveau, og beviset er udstedt, efter at de pågældende har fulgt et særligt efteruddannelsespro-

gram, der er beskrevet i artikel 11 i lov af 20. april 2004 om ændring af lov om erhvervene sygeple-

jerske og jordemoder og visse andre retsakter (jf. Republikken Polens Statstidende af 30. april 2004 

nr. 92, pos. 885) samt sundhedsministerens forordning af 11. maj 2004 om de nærmere bestemmel-

ser for uddannelse af sygeplejersker og jordemødre, der har taget studentereksamen (afsluttende ek-

samen - "matura") på den sundhedsfaglige gymnasielinje (sygepleje og fødselshjælp) (jf. Republik-

ken Polens Statstidende af 13. maj 2004, nr. 110, pos. 1170), idet hensigten er at kontrollere, at den 

pågældende har viden og kompetence på samme niveau som sygeplejersker med de kvalifikationer, 

som for Polens vedkommende er defineret i bilag V, punkt 5.2.2. 

 

Afdeling 4 

 

Tandlæge 

 

Artikel 34 

 

Grundlæggende tandlægeuddannelse 

 

1. Adgang til den grundlæggende tandlægeuddannelse forudsætter, at den studerende er i besid-

delse af et eksamensbevis eller certifikat, som giver ham adgang til det pågældende studium ved et 

universitet eller en højere læreanstalt på et tilsvarende anerkendt niveau i en medlemsstat. 
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2. Den grundlæggende tandlægeuddannelse består af mindst fem års teoretiske og praktiske stu-

dier på heltidsbasis ved et universitet, ved en højere læreanstalt på et tilsvarende anerkendt niveau 

eller under tilsyn af et universitet og omfatter mindst det uddannelsesprogram, der er anført i bi-

lag V, punkt 5.3.1. 

 

Listerne over fag og discipliner i bilag V, punkt 5.3.1, kan ændres efter proceduren i artikel 58, 

stk. 2, med henblik på tilpasning til de videnskabelige og tekniske fremskridt. 

 

Denne ajourføring må ikke for nogen medlemsstat medføre en ændring af bestående lovgivnings-

mæssige principper for erhvervsreguleringen, der vedrører uddannelse og adgangsbetingelser for 

fysiske personer. 

 

3. Den grundlæggende tandlægeuddannelse skal yde garanti for, at den pågældende har erhver-

vet følgende kundskaber og færdigheder: 

 

a) fyldestgørende kendskab til de videnskaber, som tandlægevirksomhed bygger på, samt en god 

forståelse af videnskabelig metode, herunder principperne for måling af biologiske funktioner, 

vurdering af videnskabeligt fastlagte kendsgerninger og analyse af data 

 

b) fyldestgørende kendskab til raske og syge menneskers anatomi, funktioner og adfærd samt til 

den måde, hvorpå menneskets sundhedstilstand påvirkes af dets fysiske og sociale miljø, i det 

omfang disse forhold står i forbindelse med virksomheden som tandlæge 
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c) fyldestgørende kendskab til opbygning og funktion af tænder, mund, kæber og det omgivende 

væv, såvel i rask som syg tilstand, samt til sammenhængen mellem disse forhold og patien-

tens almene sundhedstilstand samt fysiske og sociale velbefindende 

 

d) fyldestgørende kendskab til kliniske discipliner og metoder, som giver tandlægen et sammen-

hængende billede af misdannelser, beskadigelser og sygdomme i tænderne, munden, kæberne 

og det omgivende væv, samt til tandlægegerningen set ud fra et forebyggende, diagnostisk og 

terapeutisk synspunkt 

 

e) fyldestgørende klinisk erfaring under passende tilsyn. 

 

Tandlægeuddannelsen skal sætte den pågældende i stand til at udøve virksomhed, der indebærer 

forebyggelse, diagnostik og behandling af misdannelser og sygdomme i tænderne, munden, kæber-

ne og det omgivende væv. 

 

Artikel 35 

 

Specialtandlægeuddannelsen 

 

1. Adgang til specialtandlægeuddannelsen forudsætter enten gennemførelse og anerkendelse af 

5 års teoretisk og praktisk undervisning som led i det i artikel 34 omhandlede undervisningsforløb , 

eller at den pågældende er i besiddelse af de dokumenter , der er nævnt i artikel 23 og 37. 
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2. Specialtandlægeuddannelsen omfatter en teoretisk og praktisk undervisning på et universitet, 

på et behandlings-, undervisnings- og forskningsinstitut eller, i givet fald, i en anden institution in-

den for sundhedsområdet , der er godkendt til dette formål af de kompetente myndigheder eller or-

ganer.  

 

Specialtandlægeuddannelsen følges på heltidsbasis i mindst tre år under tilsyn af de kompetente 

myndigheder eller organer. Den omfatter specialtandlægekandidatens personlige deltagelse i de på-

gældende forvaltningers virksomhed og ansvar. 

 

De i andet afsnit anførte mindstekrav til uddannelsens varighed kan ændres efter proceduren i arti-

kel 58, stk. 2, med henblik på tilpasning heraf til den videnskabelige og tekniske udvikling. 

 

3. Medlemsstaterne gør udstedelsen af et uddannelsesbevis for specialtandlægeuddannelsen be-

tinget af besiddelse af et af de beviser for den grundlæggende tandlægeuddannelse, der er anført i 

bilag V, punkt 5.3.2. 

 

Artikel 36 

 

Udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed som tandlæge 

 

1. Ved erhvervsmæssig virksomhed som tandlæge forstås i dette direktiv de i stk. 3 omhandlede 

former for virksomhed, der udøves under de i bilag V, punkt 5.3.2, anførte titler. 
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2. Tandlægeerhvervet er baseret på den i artikel 34 omhandlede tandlægeuddannelse og udgør et 

særligt erhverv, der adskiller sig fra hvervet som læge, uanset om denne er speciallæge eller ej. Ud-

øvelse af erhvervsmæssig virksomhed som tandlæge forudsætter besiddelse af et af de i bilag V, 

punkt 5.3.2, anførte uddannelsesbeviser. Indehavere af et sådant uddannelsesbevis sidestilles med 

personer, der er omfattet af artikel 23 eller 37. 

 

3. Medlemsstaterne sikrer, at tandlæger generelt er berettiget til adgang til og udøvelse af virk-

somhed, der indebærer forebyggelse, diagnostik og behandling af misdannelser og sygdomme i 

tænder, mund, kæber og omgivende væv, under overholdelse af de retsforskrifter og de etiske reg-

ler, der er gældende for dette erhverv på de i bilag V, punkt 5.3.2, anførte referencedatoer. 

 

Artikel 37 

 

Tandlægers særlige erhvervede rettigheder 

 

1. Medlemsstaterne anerkender med henblik på udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed som 

tandlæge under de i bilag V, punkt 5.3.2, anførte titler de uddannelsesbeviser for læger, der er ud-

stedt i Italien, Spanien, Østrig, Den Tjekkiske Republik og Slovakiet til personer, som har påbe-

gyndt deres lægeuddannelse senest på den referencedato, der er anført i dette bilag for den pågæl-

dende medlemsstat, og som er ledsaget af en attestation udstedt af denne medlemsstats kompetente 

myndigheder. 
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Det skal fremgå af attestationen, at følgende to betingelser er opfyldt: 

 

a) at disse personer faktisk og retmæssigt og som hovedbeskæftigelse har udøvet de i artikel 36 

omhandlede former for virksomhed i den pågældende medlemsstat i mindst tre på hinanden 

følgende år i løbet af de fem år, der går forud for udstedelsen af attestationen 

 

b) at disse personer er bemyndiget til at udøve de pågældende former for virksomhed på samme 

vilkår som indehavere af det uddannelsesbevis, der er anført i bilag V, punkt 5.3.2, for denne 

medlemsstat. 

 

Personer, der har gennemført studier af mindst tre års varighed, som af den pågældende medlems-

stats kompetente myndigheder attesteres som svarende til den i artikel 34 omhandlede uddannelse, 

er undtaget fra den i andet afsnit, litra a), omhandlede erhvervspraktik af tre års varighed. 

 

For så vidt angår Den Tjekkiske Republik og Slovakiet anerkendes de uddannelsesbeviser, der er 

erhvervet i det tidligere Tjekkoslovakiet, på lige fod med tjekkiske og slovakiske uddannelsesbevi-

ser og på samme betingelser som anført i de foregående afsnit. 

 

2. Medlemsstaterne anerkender de uddannelsesbeviser for læger, der er udstedt i Italien til per-

soner, som påbegyndte deres lægeuddannelse på universitetsniveau efter den 28. januar 1980 og 

senest den 31. december 1984, og som er ledsaget af en attestation udstedt af de kompetente italien-

ske myndigheder. 
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Det skal fremgå af attestationen, at følgende tre betingelser er opfyldt: 

 

a) at disse personer har bestået den særlige egnethedsprøve, der er afholdt af de kompetente ita-

lienske myndigheder med henblik på at påvise, at de pågældende personer har det samme 

kundskabs- og færdighedsniveau som de personer, der er i besiddelse af det uddannelsesbevis, 

der er anført i bilag V, punkt 5.3.2, for Italien 

 

b) at disse personer faktisk og retmæssigt og som hovedbeskæftigelse har udøvet de i artikel 36 

omhandlede former for virksomhed i Italien i mindst tre på hinanden følgende år i løbet af de 

fem år, der går forud for udstedelsen af attestationen 

 

c) at de er bemyndiget til at udøve eller faktisk og retmæssigt og som hovedbeskæftigelse ud-

øver de i artikel 36 omhandlede former for virksomhed på samme vilkår som indehavere af 

det uddannelsesbevis, der er anført i bilag V, punkt 5.3.2, for Italien. 

 

Personer, der har gennemført studier af mindst tre års varighed, som af de kompetente myndigheder 

attesteres som svarende til den i artikel 34 omhandlede uddannelse, er undtaget fra den i andet af-

snit, litra a), omhandlede egnethedsprøve. 

 

Personer, som påbegyndte deres lægeuddannelse ved et universitet efter den 31. december 1984, 

sidestilles med de ovennævnte personer, på betingelse af at de ovennævnte tre års studier blev på-

begyndt senest den 31. december 1994. 

 



 
13781/2/04 REV 2  HV/ns 78 
 DG C I   DA 

Afdeling 5 

 

Dyrlæge 

 

Artikel 38 

 

Dyrlægeuddannelsen 

 

1. Dyrlægeuddannelsen består af mindst fem års teoretiske og praktiske studier på heltidsbasis 

ved et universitet, ved en højere læreanstalt på et tilsvarende anerkendt niveau eller under tilsyn af 

et universitet og omfatter mindst det uddannelsesprogram, der er anført i bilag V, punkt 5.4.1 

 

Listerne over fag og discipliner i bilag V, punkt 5.4.1, kan ændres efter proceduren i artikel 58, 

stk. 2, med henblik på tilpasning til de videnskabelige og tekniske fremskridt. 

 

Denne ajourføring må ikke for nogen medlemsstat medføre en ændring af bestående lovgivnings-

mæssige principper for erhvervsreguleringen, der vedrører uddannelse og adgangsbetingelser for 

fysiske personer. 

 

2. Adgang til dyrlægeuddannelsen forudsætter, at den studerende er i besiddelse af et eksamens-

bevis eller certifikat, som giver vedkommende adgang til det pågældende studium ved et universitet 

eller ved en højere læreanstalt på et tilsvarende anerkendt niveau i en medlemsstat. 
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3. Dyrlægeuddannelsen skal yde garanti for, at den pågældende har erhvervet følgende kundska-

ber og færdigheder: 

 

a) fyldestgørende kendskab til de videnskaber, som dyrlægers virksomhed bygger på 

 

b) fyldestgørende kendskab til raske dyrs anatomi og funktioner, til deres opdræt og forplant-

ning, til deres hygiejne i almindelighed samt til deres føde, herunder fremstillings- og opbeva-

ringsmetoder for foder, der opfylder deres behov 

 

c) fyldestgørende kendskab til dyrs adfærd og beskyttelse 

 

d) fyldestgørende kendskab til årsager, art, forløb, virkninger, diagnoser og behandling af dyre-

sygdomme, hvad enten de betragtes individuelt eller kollektivt, herunder særligt kendskab til 

sygdomme, der kan overføres til mennesker 

 

e) fyldestgørende kendskab til forebyggende medicin 

 

f) fyldestgørende kendskab til hygiejne og fremgangsmåder i forbindelse med frembringelse og 

fremstilling af samt handel med animalske levnedsmidler eller levnedsmidler af animalsk op-

rindelse bestemt til menneskeføde 

 

g) fyldestgørende kendskab til de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser for de oven-

for opregnede områder 

 

h) fyldestgørende klinisk og praktisk erfaring under passende tilsyn. 
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Artikel 39 

 

Dyrlægers særlige erhvervede rettigheder 

 

Med forbehold af artikel 23, stk. 4, anerkender medlemsstaterne for så vidt angår de statsborgere i 

medlemsstaterne, hvis uddannelsesbeviser for dyrlæger er udstedt af Estland, eller hvis uddannelse 

er påbegyndt i dette land inden den 1. maj 2004, disse uddannelsesbeviser for dyrlæger, hvis de led-

sages af et certifikat, hvoraf det fremgår, at disse personer i løbet af de syv år, der går forud for cer-

tifikatets udstedelse, faktisk og retmæssigt har udøvet den pågældende virksomhed i Estland i 

mindst fem på hinanden følgende år. 

 

Afdeling 6 

 

Jordemoder 

 

Artikel 40 

 

Jordemoderuddannelsen 

 

1. Jordemoderuddannelsen består mindst af følgende uddannelse: 

 

a) en specifik heltidsuddannelse til jordemoder bestående af mindst tre års praktiske og 

teoretiske studier (uddannelsesvej I), der mindst omfatter det uddannelsesprogram, der er an-

ført i bilag V, punkt 5.5.1, 

 

eller 
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b) en specifik heltidsuddannelse til jordemoder på 18 måneder (uddannelsesvej II), der mindst 

omfatter de fag i det uddannelsesprogram, der er anført i bilag V, punkt 5.5.1, som ikke har 

været omfattet af en tilsvarende uddannelse til sygeplejerske med ansvar for den almene 

sundheds- og sygepleje. 

 

Medlemsstaterne drager omsorg for, at de institutioner, der forestår jordemoderuddannelsen, er an-

svarlige for koordination af teori og praksis under hele uddannelsesprogrammet. 

 

Listerne over fag og discipliner i bilag V, punkt 5.5.1, kan ændres efter proceduren i artikel 58, 

stk. 2, med henblik på tilpasning til de videnskabelige og tekniske fremskridt. 

 

Denne ajourføring må ikke for nogen medlemsstat medføre en ændring af bestående lovgivnings-

mæssige principper for erhvervsreguleringen, der vedrører uddannelse og adgangsbetingelser for 

fysiske personer. 

 

2. Adgang til jordemoderuddannelsen forudsætter, at en af følgende betingelser er opfyldt: 

 

a) gennemførelse af mindst ti års almen skolegang (for uddannelsesvej I), eller 

 

b) besiddelse af et uddannelsesbevis som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og 

sygepleje, jf. bilag V, punkt 5.2.2 (for uddannelsesvej II). 
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3. Jordemoderuddannelsen skal yde garanti for, at den pågældende har erhvervet følgende kund-

skaber og færdigheder: 

 

a) fyldestgørende kendskab til de videnskaber som jordemodervirksomheden bygger på, især 

obstetrik og gynækologi 

 

b) fyldestgørende kendskab til fagets deontologi samt den for faget gældende lovgivning 

 

c) indgående kendskab til obstetrikkens og nyfødtes biologiske funktioner, anatomi og fysiologi, 

tillige med kendskab til sammenhængen mellem menneskets sundhedstilstand og dets fysiske 

og sociale miljø samt dets adfærd 

 

d) fyldestgørende klinisk erfaring, erhvervet på godkendte institutioner under vejledning og in-

struktion af personale, der er kvalificeret inden for det obstetriske og jordemoderfaglige om-

råde 

 

e) fyldestgørende indsigt i uddannelse af personalet inden for sundhedsvæsenet og erfaring i 

samarbejde med dette personale. 
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Artikel 41 

 

Retningslinjer for anerkendelse af uddannelsesbeviser for jordemødre 

 

1. De uddannelsesbeviser for jordemødre, der er anført i bilag V, punkt 5.5.2, anerkendes auto-

matisk i medfør af artikel 21, hvis de svarer til en af følgende retningslinjer: 

 

a) En heltidsuddannelse til jordemoder på mindst tre år: 

 

i) der enten er betinget af besiddelse af et eksamensbevis, certifikat eller et andet kvalifi-

kationsbevis, der giver adgang til universiteter eller højere læreanstalter, eller som ga-

ranterer et tilsvarende kundskabsniveau 

 

ii) eller som efterfølges af to års erhvervspraktik, for hvilken det i stk. 2 omhandlede bevis 

udstedes. 

 

b) En heltidsuddannelse til jordemoder på mindst to år eller 3 600 timer betinget af besiddelse af 

et uddannelsesbevis for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, jf. 

bilag V, punkt 5.2.2 

 

c) En heltidsuddannelse til jordemoder på mindst 18 måneder eller 3 000 timer betinget af be-

siddelse af et uddannelsesbevis for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og 

sygepleje, jf. bilag V, punkt 5.2.2, og efterfulgt af et års erhvervspraktik, for hvilken det i 

stk. 2 omhandlede bevis udstedes. 
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2. Det i stk. 1 nævnte bevis udstedes af de kompetente myndigheder i hjemlandet. Det bekræfter, 

at den pågældende efter at have bestået eksamen som jordemoder på tilfredsstillende måde har vare-

taget alle de funktioner, der udøves af en jordemoder, på et sygehus eller en til dette formål god-

kendt behandlingsinstitution i den pågældende periode. 

 

Artikel 42 

 

Udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed som jordemoder 

 

1. Bestemmelserne i denne afdeling gælder for virksomhed som jordemoder, således som den 

med forbehold af stk. 2 er defineret af hver medlemsstat, og som udøves under de i bilag V, 

punkt 5.5.2, anførte titler. 

 

2. Medlemsstaterne sikrer, at jordemødre er berettiget til at få adgang til og udøve mindst føl-

gende former for virksomhed: 

 

a) give fyldestgørende oplysninger og rådgivning om familieplanlægning 

 

b) konstatere svangerskab og overvåge det normale svangerskab, udføre undersøgelser, der er 

nødvendige for at føre tilsyn med det normale svangerskabs udvikling 

 

c) ordinere eller tilråde de undersøgelser, der er nødvendige for tidligst muligt at diagnosticere 

risikosvangerskaber 
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d) opstille et program for de fremtidige forældres forberedelse til deres rolle, sørge for en fuld-

stændig forberedelse til fødslen, herunder rådgivning om hygiejne og ernæring 

 

e) pleje og bistå kvinden under fødslen og overvåge fostrets tilstand i livmoderen ved hjælp af 

egnede kliniske og tekniske metoder 

 

f) forestå spontant forløbende fødsler, herunder efter behov anlægge episiotomi, og i nødsfald 

foretage forløsning ved underkroppræsentation 

 

g) erkende tegn hos moder eller barn, som tyder på unormale forhold, der nødvendiggør en læ-

ges indgriben, og i givet fald bistå denne; træffe de fornødne nødforanstaltninger, når lægen 

ikke er til stede, især manuel placentaløsning, eventuelt fulgt af en manuel undersøgelse af 

livmoderen 

 

h) undersøge og pleje den nyfødte; tage alle nødvendige initiativer og i givet fald foretage øje-

blikkelig genoplivning 

 

i) pleje og overvåge moderen i den postnatale periode og give hende alle fornødne råd om 

spædbørnspleje med henblik på at gøre det muligt for hende at sikre den bedst mulige udvik-

ling af det nyfødte barn 

 

j) udføre lægeordineret behandling 

 

k) udarbejde de fornødne skriftlige rapporter. 

 



 
13781/2/04 REV 2  HV/ns 86 
 DG C I   DA 

Artikel 43 

 

Jordemødres særlige erhvervede rettigheder 

 

1. Medlemsstaterne anerkender som tilstrækkeligt bevis for de af medlemsstaternes statsborgere, 

hvis uddannelsesbeviser for jordemødre opfylder alle de mindstekrav til uddannelse, der er fastsat i 

artikel 40, men som i henhold til artikel 41 kun skal anerkendes, hvis de er ledsaget af det i arti-

kel 41, stk. 2, omhandlede bevis for erhvervspraktik, de uddannelsesbeviser, der er udstedt af disse 

medlemsstater inden den i bilag V, punkt 5.5.2, anførte referencedato, og som er ledsaget af et certi-

fikat, der bekræfter, at disse statsborgere faktisk og retmæssigt har udøvet den pågældende virk-

somhed i mindst to på hinanden følgende år i løbet af de fem år, der går forud for certifikatets ud-

stedelse. 

 

2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder for de af medlemsstaternes statsborgere, hvis uddannelsesbe-

viser for jordemødre er udstedt for en uddannelse, der er erhvervet på den tidligere Tyske Demokra-

tiske Republiks område, og som opfylder alle de mindstekrav til uddannelse, der er fastsat i arti-

kel 40, men som i henhold til artikel 41 kun skal anerkendes, hvis de er ledsaget af det i artikel 41, 

stk. 2, omhandlede bevis for erhvervspraktik, når de vedrører en uddannelse, der er påbegyndt inden 

den 3. oktober 1990. 

 

3. For så vidt angår polske uddannelsesbeviser for jordemødre finder kun følgende bestemmelser 

om erhvervede rettigheder anvendelse. 
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For så vidt angår de statsborgere i medlemsstaterne, hvis uddannelsesbeviser for jordemødre er ud-

stedt af Polen, eller hvis uddannelse er påbegyndt i dette land inden den 1. maj 2004, og som ikke 

opfylder de i artikel 40 omhandlede minimumsuddannelseskrav, anerkender medlemsstaterne føl-

gende beviser for uddannelse som jordemoder, hvis de ledsages af et certifikat, hvoraf det fremgår, 

at disse personer faktisk og retmæssigt har udøvet virksomhed som jordemoder i Polen i den neden-

for specificerede periode: 

 

a) uddannelsesbevis for gennemførelse af jordemoderuddannelsens primærtrin (dyplom 

licencjata położnictwa): mindst tre på hinanden følgende år i løbet af de fem år, der går forud 

for certifikatets udstedelse, 

 

b) uddannelsesbevis for gennemførelse af jordemoderuddannelsens sekundærtrin på en sygeple-

jeskole (dyplom położnej): mindst fem på hinanden følgende år i løbet af de syv år, der går 

forud for certifikatets udstedelse. 
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4. Medlemsstaterne anerkender uddannelsesbeviser for jordemødre udstedt i Polen for jorde-

mødre, der afsluttede en uddannelse inden den 1. maj 2004, som ikke opfylder minimumsuddannel-

seskravene i artikel 40, såfremt de forelægger bevis for gennemført uddannelse svarende til bache-

lorniveau og beviset er udstedt, efter at de pågældende har fulgt et særligt efteruddannelsesprogram, 

der er beskrevet i artikel 11 i lov af 20. april 2004 om ændring af lov om erhvervene sygeplejerske 

og jordemoder og visse andre retsakter (jf. Republikken Polens Statstidende af 30. april 2004, 

nr. 92, pos. 885) samt sundhedsministerens forordning af 11. maj 2004 om de nærmere bestemmel-

ser for uddannelse af sygeplejersker og jordemødre, der har taget studentereksamen (afsluttende ek-

samen – "matura") på den sundhedsfaglige gymnasielinje (sygepleje og fødselshjælp) (jf. Republik-

ken Polens Statstidende af 13. maj 2004, nr. 110, pos. 1170), idet hensigten er at kontrollere, at den 

pågældende har viden og kompetence på samme niveau som sygeplejersker med de kvalifikationer, 

som for Polens vedkommende er defineret i bilag V, punkt 5.5.2. 
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Afdeling 7 

 

Farmaceut 

 

Artikel 44 

 

Farmaceutuddannelsen 

 

1. Adgang til farmaceutuddannelsen forudsætter, at den studerende er i besiddelse af et eksa-

mensbevis eller certifikat, som giver ham adgang til det pågældende studium ved et universitet eller 

en læreanstalt på et tilsvarende anerkendt niveau i en medlemsstat. 

 

2. Uddannelsesbeviset for farmaceuter udstedes efter en uddannelse, der strækker sig over 

mindst fem år, og som mindst omfatter: 

 

a) fire års teoretisk og praktisk undervisning på heltidsbasis ved et universitet, ved en højere læ-

reanstalt på et tilsvarende anerkendt niveau eller under tilsyn af et universitet 

 

b) seks måneders praktikanttjeneste på et offentligt tilgængeligt apotek eller på et hospital under 

tilsyn af dette hospitals farmaceutiske tjeneste. 

 

Uddannelsen omfatter mindst det uddannelsesprogram, der er anført i bilag V, punkt 5.6.1. 

 

Listerne over fag og discipliner i bilag V, punkt 5.6.1, kan ændres efter proceduren i artikel 58, 

stk. 2, med henblik på tilpasning til de videnskabelige og tekniske fremskridt. 

 



 
13781/2/04 REV 2  HV/ns 90 
 DG C I   DA 

Denne ajourføring må ikke for nogen medlemsstat medføre en ændring af bestående lovgivnings-

mæssige principper for erhvervsreguleringen, der vedrører uddannelse og adgangsbetingelser for 

fysiske personer. 

 

3. Farmaceutuddannelsen skal yde garanti for, at den pågældende har erhvervet følgende kund-

skaber og færdigheder: 

 

a) fyldestgørende kendskab til lægemidler og de til fremstilling af lægemidler anvendte stoffer 

 

b) fyldestgørende kendskab til farmaceutisk teknologi samt til fysisk, kemisk, biologisk og mi-

krobiologisk kontrol med lægemidler 

 

c) fyldestgørende kendskab til lægemidlers nedbrydning og virkninger, til giftstoffers virkemåde 

samt til anvendelsen af lægemidler 

 

d) fyldestgørende kendskab der gør det muligt at vurdere de videnskabelige data vedrørende læ-

gemidler, for på dette grundlag at kunne give de relevante oplysninger 

 

e) fyldestgørende kendskab til lovbestemte og andre betingelser for udøvelse af farmaceutisk 

virksomhed. 
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Artikel 45 

 

Udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed som farmaceut 

 

1. Ved farmaceutvirksomhed forstås i dette direktiv virksomhed, som i en eller flere medlems-

stater er undergivet betingelser vedrørende erhvervsmæssige kvalifikationer for så vidt angår ad-

gangen hertil og udøvelsen heraf, og som er tilgængelig for indehavere af et af de uddannelsesbevi-

ser, der er anført i bilag V, punkt 5.6.2. 

 

2. Medlemsstaterne drager omsorg for, at indehavere af et uddannelsesbevis i farmaci, der er ud-

stedt af et universitet eller en tilsvarende højere læreanstalt, og som opfylder betingelserne i arti-

kel 44, mindst er berettiget til at optage eller udøve følgende former for virksomhed, med forbehold 

af et eventuelt krav om supplerende erhvervserfaring. 

 

a) galenisk fremstilling af lægemidler 

 

b) fremstilling af og kontrol med lægemidler 

 

c) kontrol med lægemidler i et hertil indrettet laboratorium 

 

d) oplagring, opbevaring og distribution af lægemidler i engrosleddet 
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e) tilberedning af, kontrol med samt oplagring og udlevering af lægemidler på offentligt tilgæn-

gelige apoteker 

 

f) tilberedning af, kontrol med samt oplagring og udlevering af lægemidler på hospitaler 

 

g) information og rådgivning om lægemidler. 

 

3. Når der som betingelse for adgang til eller udøvelse af en af formerne for farmaceutvirksom-

hed i en medlemsstat foruden et uddannelsesbevis, jf. bilag V, punkt 5.6.2, kræves supplerende er-

hvervserfaring, anerkender denne medlemsstat som tilstrækkeligt bevis herfor et certifikat udstedt af 

de kompetente myndigheder i den pågældendes hjemland, der bekræfter, at vedkommende har ud-

øvet disse former for virksomhed i sit hjemland i en tilsvarende periode. 

 

4. Den i stk. 3 omhandlede anerkendelse gælder dog ikke for så vidt angår de to års erhvervser-

faring, som Storhertugdømmet Luxembourg kræver med henblik på en statslig bevilling til drift af 

apoteker med adgang for offentligheden. 

 

5. Hvis der i en medlemsstat den 16. september 1985 fandtes en udvælgelsesprøve med det for-

mål blandt de i stk. 2 omhandlede farmaceutiske kandidater at udvælge dem, som skal have tilladel-

se til at blive ejere af nye apoteker, der åbnes som led i en national ordning til bedre geografisk for-

deling, kan denne medlemsstat, uanset stk. 1, opretholde denne udvælgelsesprøve og åbne adgang 

hertil for andre medlemsstaters statsborgere, der er i besiddelse af et af de i bilag V, punkt 5.6.2, 

anførte uddannelsesbeviser for farmaceuter, eller som er omfattet af bestemmelserne i artikel 23. 

 



 
13781/2/04 REV 2  HV/ns 93 
 DG C I   DA 

Afdeling 8 

 

Arkitekt 

 

Artikel 46 

 

Arkitektuddannelsen 

 

1. Arkitektuddannelsen omfatter i alt mindst enten fire års studier på heltidsbasis eller seks års 

studier, hvoraf mindst tre på heltidsbasis, ved et universitet eller en tilsvarende læreanstalt. Uddan-

nelsen skal være afsluttet med eksamen på universitetsniveau. 

 

Uddannelsen, der skal være på universitetsniveau, og som hovedsagelig vedrører arkitektur, skal i 

lige grad tage hensyn til de teoretiske og praktiske sider ved arkitektuddannelsen og sikre erhvervel-

se af følgende kundskaber og færdigheder: 

 

a) færdighed i at udforme arkitektoniske projekter, der tager hensyn til både æstetiske og tekni-

ske krav 

 

b) fyldestgørende kendskab til arkitekturens historie og teorier og dertil knyttede kunstarter, tek-

nologier og humaniora 

 

c) kendskab til de skabende kunstarter for så vidt angår disses indflydelse på kvaliteten af arki-

tektonisk udformning 

 

d) fyldestgørende kendskab til byplanlægning, planlægning og den teknik, der anvendes i plan-

lægningsprocessen 
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e) forståelse af forholdet mellem mennesker og bygninger, mellem bygninger og deres omgivel-

ser og behovet for at afpasse bygninger og områder efter hinanden i overensstemmelse med 

menneskets behov og forhold 

 

f) forståelse af arkitekterhvervet og af arkitektens rolle i samfundet, især ved udarbejdelsen af 

projekter, der tager hensyn til samfundsforhold 

 

g) forståelse af fremgangsmåden ved forundersøgelse og forberedelse af byggeprojekter til en 

projekteringsopgave 

 

h) forståelse af strukturelle, bygnings- og ingeniørmæssige problemer i forbindelse med byg-

ningskonstruktion 

 

i) fyldestgørende viden om fysiske problemer og teknologier samt om bygningers funktion med 

henblik på at tilvejebringe komfort indendørs og beskyttelse mod de ydre klimatiske forhold 

 

j) sådanne tekniske færdigheder, at den pågældende bliver i stand til at udforme bygninger, der 

imødekommer de krav, brugerne stiller, samtidig med at nødvendige begrænsninger af bud-

gethensyn eller på grund af byggelovgivningen respekteres 

 

k) fyldestgørende kendskab til de industrier, organisationer, forskrifter og fremgangsmåder, der 

er forbundet med projekters virkeliggørelse i form af bygninger og med at indpasse planer i 

den overordnede planlægning. 

 

2. De kundskaber og færdigheder, der er omhandlet i stk. 1, kan ændres efter proceduren i arti-

kel 58, stk. 2, med henblik på tilpasning til de videnskabelige og tekniske fremskridt. 
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Denne ajourføring må ikke for nogen medlemsstat medføre en ændring af bestående lovgivnings-

mæssige principper for erhvervsreguleringen, der vedrører uddannelse og adgangsbetingelser for 

fysiske personer. 

 

Artikel 47 

 

Undtagelser fra kravene til arkitektuddannelsen 

 

1. Uanset artikel 46 anses også følgende for at opfylde kravene i artikel 21: den treårige uddan–

nelse på "Fachhochschulen" i Forbundsrepublikken Tyskland, som fandtes den 5. august 1985, som 

opfylder kravene i artikel 46, og som i denne medlemsstat giver adgang til at udøve de i artikel 48 

omhandlede former for virksomhed under titlen arkitekt, hvis uddannelsen suppleres med fire års 

erhvervserfaring i Forbundsrepublikken Tyskland, der attesteres ved et certifikat udstedt af den fag-

lige sammenslutning, på hvis medlemsliste den arkitekt er optaget, som ønsker at udnytte dette di-

rektivs bestemmelser. 

 

Den faglige sammenslutning skal forud fastslå, at de af arkitekten udførte arbejder på arkitekturom-

rådet er et vægtigt bevis på praktisk anvendelse af de i artikel 46, stk. 1, omhandlede kundskaber og 

færdigheder. Dette certifikat udstedes efter samme fremgangsmåde som den, der gælder for opta-

gelse på den faglige sammenslutnings medlemsliste. 
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2. Uanset artikel 46 anses følgende for at opfylde kravene i artikel 21: uddannelse som led i ord-

ninger til forbedring af den sociale status eller i universitetsstudier på deltidsbasis, uddannelse, der 

opfylder kravene i artikel 46, og som afsluttes med en eksamen i arkitektur, der bestås af personer, 

som i mindst syv år har arbejdet i arkitektfaget hos en arkitekt eller i en arkitektvirksomhed. En så-

dan eksamen skal være på universitetsniveau og svare til den i artikel 46, stk. 1, første afsnit, om-

handlede afsluttende eksamen. 

 

Artikel 48 

 

Udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed som arkitekt 

 

1. Ved erhvervsmæssig virksomhed som arkitekt forstås i dette direktiv virksomhed, der sæd-

vanligvis udøves under titlen arkitekt. 

 

2. En medlemsstats statsborgere, der har tilladelse til at benytte titlen arkitekt i medfør af en lov, 

der giver den kompetente myndighed i en medlemsstat mulighed for at tildele denne titel til stats-

borgere fra medlemsstaterne, som særlig måtte have udmærket sig ved kvaliteten af deres præstati-

oner på arkitekturområdet, anses for at opfylde betingelserne for at udøve virksomhed som arkitekt 

under denne titel. De pågældende personers hjemland udsteder en attest, der godtgør, at deres virk-

somhed falder inden for arkitekturområdet. 
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Artikel 49 

 

Arkitekters særlige erhvervede rettigheder 

 

1. Medlemsstaterne anerkender de i bilag VI, punkt 6.2, anførte uddannelsesbeviser for arkitek-

ter, som er udstedt af de øvrige medlemsstater for en uddannelse, der er påbegyndt senest i løbet af 

det i nævnte bilag anførte akademiske referenceår, selv om de ikke opfylder mindstekravene i arti-

kel 46, ved at give dem samme retsvirkning på deres område som de uddannelsesbeviser for arki-

tekter, de selv udsteder, for så vidt angår adgang til og udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed som 

arkitekt. 

 

På samme vilkår anerkendes certifikater fra de kompetente myndigheder i Forbundsrepublikken 

Tyskland om ligestilling af uddannelsesbeviser udstedt efter den 8. maj 1945 af de kompetente 

myndigheder i Den Tyske Demokratiske Republik med de uddannelsesbeviser, der er anført i oven-

nævnte bilag. 
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