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2. Med forbehold af stk. 1 anerkender medlemsstaterne certifikater udstedt til medlemsstaternes 

statsborgere af de medlemsstater, der havde bestemmelser for adgang til og udøvelse af virksomhed 

som arkitekt på nedenstående datoer, og giver dem samme virkning på deres område som de uddan-

nelsesbeviser, medlemsstaterne selv udsteder, for så vidt angår adgang til og udøvelse af virksom-

hed som arkitekt: 

 

a) 1. januar 1995 for Østrigs, Finlands og Sveriges vedkommende 

 

b) 1. maj 2004 for Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, 

Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets vedkommende 

 

c) 5. august 1987 for de øvrige medlemsstaters vedkommende. 

 

De i stk. 1 omhandlede certifikater bekræfter, at indehaveren har fået tilladelse til at benytte titlen 

arkitekt senest på denne dato og rent faktisk inden for disse bestemmelsers rammer har udøvet den 

pågældende virksomhed i mindst tre på hinanden følgende år inden for de fem år, der går forud for 

certifikatets udstedelse. 
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Kapitel IV 

 

Fælles bestemmelser om etablering 

 

Artikel 50 

 

Dokumentation og formelle krav 

 

1. Når værtsmedlemsstatens kompetente myndigheder træffer afgørelse om en ansøgning om 

tilladelse til udøvelse af et lovreguleret erhverv i medfør af dette afsnit, kan de kræve de i bilag VII 

anførte dokumenter og certifikater. 

 

De i bilag VII, punkt 1, litra d), e) og f), omhandlede dokumenter må ved fremlæggelsen ikke være 

mere end tre måneder gamle. 

 

Medlemsstater, organisationer og andre juridiske personer sørger for, at de afgivne oplysninger be-

handles fortroligt. 

 

2. I tilfælde af begrundet tvivl kan værtsmedlemsstaten af de kompetente myndigheder i en med-

lemsstat kræve en bekræftelse af ægtheden af certifikater og uddannelsesbeviser, der er udstedt i 

den pågældende medlemsstat, samt i givet fald en bekræftelse af, at ansøgeren for så vidt angår de 

erhverv, der er omhandlet i kapitel III i dette afsnit, opfylder de mindstekrav til uddannelse, der er 

fastsat i henholdsvis artikel 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 og 46. 
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3. I tilfælde af begrundet tvivl, når et uddannelsesbevis som defineret i artikel 3, stk. 1, litra c), 

er udstedt af en kompetent myndighed i en medlemsstat og omfatter en uddannelse, der helt eller 

delvis er taget på en læreanstalt, der er lovligt etableret på en anden medlemsstat område, kan 

værtsmedlemsstaten sammen med det kompetente organ i udstedelsesmedlemsstaten kontrollere, 

 

a) om uddannelsesforløbet ved den pågældende læreanstalt er formelt attesteret af den lærean-

stalt, der er etableret i udstedelsesmedlemsstaten 

 

b) om det udstedte uddannelsesbevis er det samme som det, der ville være udstedt, hvis uddan-

nelsesforløbet var fulgt i sin helhed i udstedelsesmedlemsstaten, og 

 

c) om uddannelsesbeviset giver samme erhvervsrettigheder på udstedelsesmedlemsstatens områ-

de. 

 

4. Hvis en værtsmedlemsstat af sine egne statsborgere som betingelse for adgang til et lovregule-

ret erhverv kræver edsaflæggelse eller afgivelse af en højtidelig erklæring, og formuleringen af 

denne ed eller erklæring ikke kan anvendes af statsborgere fra de øvrige medlemsstater, sørger 

værtsmedlemsstaten for, at den pågældende kan anvende en passende og tilsvarende formulering. 
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Artikel 51 

 

Procedure for gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 

 

1. Den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten bekræfter modtagelsen af ansøgningen in-

den for en måned og oplyser ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter. 

 

2. Ansøgninger om tilladelse til udøvelse af et lovreguleret erhverv skal behandles hurtigst mu-

ligt, og værtsmedlemsstatens kompetente myndighed skal under alle omstændigheder senest tre må-

neder efter forelæggelsen af den fuldt dokumenterede ansøgning træffe en begrundet afgørelse. 

Denne frist kan dog forlænges med én måned i de tilfælde, der hører under kapitel I og II i dette af-

snit. 

 

3. Afgørelsen, eller mangelen på samme inden for den fastsatte frist, skal kunne påklages efter 

national ret. 

 

Artikel 52 

 

Benyttelse af titel 

 

1. Hvis benyttelsen af den titel, der hører til en af de former for virksomhed, som udøves i for-

bindelse med det pågældende erhverv, er lovreguleret i en værtsmedlemsstat, benytter statsborgere 

fra de øvrige medlemsstater, der i medfør af afsnit III har ret til at udøve et lovreguleret erhverv, 

den titel, der i værtsmedlemsstaten svarer til erhvervet, og gør brug af den eventuelle forkortelse 

herfor. 
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2. Hvis et erhverv i værtsmedlemsstaten er reguleret af en sammenslutning eller organisation, jf. 

artikel 3, stk. 2, kan medlemsstaternes statsborgere kun anvende den titel eller forkortelse, som den-

ne sammenslutning eller organisation giver ret til, hvis de fremlægger bevis på medlemskab af 

nævnte sammenslutning eller organisation. 

 

Hvis sammenslutningen eller organisationen gør opnåelse af medlemskab betinget af visse kvalifi-

kationer, kan denne betingelse for så vidt angår statsborgere fra andre medlemsstater, der er i besid-

delse af de erhvervsmæssige kvalifikationer, kun gøres gældende på de vilkår, der er fastsat i dette 

direktiv. 

 

Afsnit IV 

 

Retningslinjer for erhvervsudøvelse 

 

Artikel 53 

 

Sprogkundskaber 

 

De personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendes, skal være i besiddelse af de sprog-

kundskaber, der er nødvendige for at kunne udøve erhvervet i værtsmedlemsstaten. 
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Artikel 54 

 

Benyttelse af uddannelsestitel 

 

Med forbehold af artikel 7 og 52 sikrer værtsmedlemsstaten, at de pågældende har ret til at benytte 

deres uddannelsestitel fra hjemlandet, og eventuelt en forkortelse for den, på denne medlemsstats 

sprog. Værtsmedlemsstaten kan foreskrive, at denne titel efterfølges af navn og beliggenhed for den 

institution eller det bedømmelsesudvalg, der har tildelt den. Hvis uddannelsestitlen fra hjemlandet 

kan forveksles med en titel, som i værtsmedlemsstaten kræver en supplerende uddannelse, som den 

begunstigede ikke har erhvervet, kan denne værtsmedlemsstat foreskrive, at den begunstigede skal 

benytte sin uddannelsestitel fra hjemlandet i en passende udformning, som værtsmedlemsstaten an-

giver. 

 

Artikel 55 

 

Sygesikringsoverenskomster 

 

Medlemsstater, der kræver, at personer, som har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer på 

deres område, skal gennemføre en forberedende praktikanttjeneste og/eller opnå erhvervserfaring 

som betingelse for at kunne anerkendes af en sygeforsikring, giver med forbehold af artikel 5, 

stk. 1, og artikel 6, stk. 1, litra b), indehavere af erhvervsmæssige kvalifikationer som læge og tand-

læge, erhvervet i en anden medlemsstat, dispensation fra dette krav. 
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Afsnit V 

 

Administrativt samarbejde og gennemførelsesbeføjelser 

 

Artikel 56 

 

Kompetente myndigheder 

 

1. De kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten og hjemlandet arbejder tæt sammen og 

yder hinanden bistand med henblik på at lette anvendelsen af dette direktiv. De sørger for, at de op-

lysninger, de udveksler, behandles fortroligt. 

 

2. De kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten og hjemlandet udveksler oplysninger om 

disciplinære eller strafferetlige sanktioner eller om andre alvorlige, konkrete forhold, der vil kunne 

få følger for udøvelsen af en virksomhed i henhold til dette direktiv, under overholdelse af lovgiv-

ningen om beskyttelse af personoplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 

af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af perso-

noplys–ninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger1 og Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatli-

vets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektro-

nisk kommunikation)2. 

 

                                                 
1  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003. 
2  EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37. 
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Hjemlandet undersøger rigtigheden af forholdene, og dets myndigheder bestemmer arten og omfan-

get af de undersøgelser, der skal foretages, og meddeler værtsmedlemsstaten de konsekvenser, de 

drager af de afgivne oplysninger. 

 

3. Hver medlemsstat udpeger senest den ...* de kompetente myndigheder og organer, der er be-

myndiget til at udstede og modtage uddannelsesbeviser og andre dokumenter eller oplysninger, og 

de kompetente myndigheder og organer, der er bemyndiget til at modtage ansøgninger og træffe de 

i dette direktiv omhandlede afgørelser, og giver straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen 

meddelelse herom. 

 

4. Hver medlemsstat udpeger en koordinator for de i stk. 1 omhandlede myndigheders virksom-

hed og underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom. 

 

Koordinatorerne har til opgave: 

 

a) at fremme en ensartet gennemførelse af dette direktiv 

 

b) at indhente alle oplysninger af betydning for gennemførelsen af dette direktiv, herunder navn-

lig vedrørende betingelserne for at optage et lovreguleret erhverv i medlemsstaterne. 

 

Med henblik på gennemførelsen af den i litra b) omhandlede opgave kan koordinatorerne rette hen-

vendelse til de i artikel 57 omhandlede kontaktpunkter. 

 

                                                 
*  2 år efter direktivets ikrafttræden. 
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Artikel 57 

 

Kontaktpunkter 

 

Hver medlemsstat udpeger senest den ...* et kontaktpunkt, der har til opgave: 

 

a) at meddele borgere og kontaktpunkter i de øvrige medlemsstater alle nødvendige oplysninger 

i forbindelse med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer som omhandlet i dette di-

rektiv, især oplysninger om national lovgivning om erhvervsudøvelse, herunder social- og ar-

bejdsmarkedslovgivning, og, hvis det er relevant, fagetiske regler 

 

b) at bistå borgerne med at udnytte de rettigheder, dette direktiv giver dem, om nødvendigt gen-

nem samarbejde med de øvrige kontaktpunkter og værtsmedlemsstatens kompetente myndig-

heder. 

 

Kontaktpunkterne underretter på Kommissionens opfordring denne om resultatet af sager, de har 

behandlet i henhold til litra b) senest to måneder efter, at de har fået dem forelagt. 

 

Artikel 58 

 

Udvalg vedrørende anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 

 

1. Kommissionen bistås af et udvalg vedrørende anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikatio-

ner, i det følgende benævnt "udvalget". 

 

                                                 
*  2 år efter direktivets ikrafttræden. 
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2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes 

artikel 8. 

 

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder. 

 

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden. 

 

Afsnit VI 

 

Andre bestemmelser 

 

Artikel 59 

 

Rapporter 

 

1. Fra den ...* aflægger medlemsstaterne hvert andet år rapport til Kommissionen om anvendel-

sen af den indførte ordning. Denne rapport omfatter generelle bemærkninger, en statistisk oversigt 

over de afgørelser, der er truffet, og en beskrivelse af de vigtigste problemer, der er opstået i forbin-

delse med anvendelsen af direktivet. 

 

2. Fra den ...* udarbejder Kommissionen hvert femte år en rapport om dette direktivs gennemfø-

relse. 

 

                                                 
*  2 år efter direktivets ikrafttræden. 
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Artikel 60 

 

Undtagelsesbestemmelse 

 

Hvis der ved anvendelsen af en bestemmelse i dette direktiv opstår større vanskeligheder inden for 

bestemte områder i en medlemsstat, undersøger Kommissionen disse vanskeligheder i samarbejde 

med medlemsstaten. 

 

I givet fald træffer Kommissionen efter proceduren i artikel 58, stk. 2, beslutning om, at den pågæl-

dende medlemsstat i en begrænset periode kan undlade at anvende den pågældende bestemmelse. 

 

Artikel 61 

 

Ophævelse 

 

Direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF, 78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 

80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF, 85/432/EØF, 85/433/EØF, 89/48/EØF, 92/51/EØF, 

93/16/EØF og 1999/42/EF ophæves med virkning fra den ...*. Henvisninger til de ophævede direk-

tiver gælder som henvisninger til dette direktiv, og retsakter, der er vedtaget på grundlag af de på-

gældende direktiver, berøres ikke heraf. 

 

                                                 
*  2 år efter direktivets ikrafttræden. 
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Artikel 62 

 

Gennemførelse 

 

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efter-

komme dette direktiv senest den ...*. De underretter straks Kommissionen herom. 

 

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller 

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen 

fastsættes af medlemsstaterne. 

 

Artikel 63 

 

Ikrafttræden 

 

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Ti-

dende. 

 

                                                 
*  2 år efter direktivets ikrafttræden. 
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Artikel 64 

 

Adressater 

 

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. 

 

 

Udfærdiget i Bruxelles, den 

 

 På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 

 

 

 Formand Formand 

 

 

 

________________________ 
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BILAG I 

 
Liste over faglige sammenslutninger eller organisationer,  

som opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 2 

 

IRLAND1 

 

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland2 

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland2 

3. The Association of Certified Accountants2 

4. Institution of Engineers of Ireland 

5. Irish Planning Institute 

 

DET FORENEDE KONGERIGE 

 

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland 

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland 

4. Chartered Association of Certified Accountants 

5. Chartered Institute of Loss Adjusters 

 

                                                 
1 Irske statsborgere er også medlemmer af følgende sammenslutninger eller organisationer i Det 

Forenede Kongerige:  
Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
Institute of Chartered Accountants of Scotland 
Institute of Actuaries 
Faculty of Actuaries 
The Chartered Institute of Management Accountants 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
Royal Town Planning Institute 
Royal Institution of Chartered Surveyors 
Chartered Institute of Building. 

2 Kun i forbindelse med regnskabsrevision. 
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6. Chartered Institute of Management Accountants 

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators 

8. Chartered Insurance Institute 

9. Institute of Actuaries 

10. Faculty of Actuaries 

11. Chartered Institute of Bankers 

12. Institute of Bankers in Scotland 

13. Royal Institution of Chartered Surveyors 

14. Royal Town Planning Institute 

15. Chartered Society of Physiotherapy 

16. Royal Society of Chemistry 

17. British Psychological Society 

18. Library Association 

19. Institute of Chartered Foresters 

20. Chartered Institute of Building 

21. Engineering Council 

22. Institute of Energy 

23. Institution of Structural Engineers 

24. Institution of Civil Engineers 

25. Institution of Mining Engineers 

26. Institution of Mining and Metallurgy 

27. Institution of Electrical Engineers 

28. Institution of Gas Engineers 

29. Institution of Mechanical Engineers 
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30. Institution of Chemical Engineers 

31. Institution of Production Engineers 

32. Institution of Marine Engineers 

33. Royal Institution of Naval Architects 

34. Royal Aeronautical Society 

35. Institute of Metals 

36. Chartered Institution of Building Services Engineers 

37. Institute of Measurement and Control 

38. British Computer Society 

 

 

________________________ 
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BILAG II 

 

Liste over uddannelser med særlig struktur,  

der er omhandlet i artikel 11, stk. 4, litra b) 
 

1. Paramedicinske og socialpædagogiske uddannelser 

 

Følgende uddannelser: 

 

I Tyskland: 

 

– pædiatrisk sygeplejerske ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger") 

 

– fysioterapeut ("Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)")1 

 

– ergoterapeut/arbejdsterapeut ("Beschäftigungs- und Arbeitsthera-

peut(in)/Ergotherapeut") 

 

– talepædagog ("Logopäde/Logopädin") 

 

– ortoptist ("Orthoptist(in)") 

 

                                                 
1 Titlen "Krankengymnast(in)" er fra den 1. juni 1994 erstattet af titlen "Physiotherapeut(in)". 

De af erhvervets udøvere, som har opnået deres eksamensbevis inden denne dato, kan dog, 
hvis de ønsker det, fortsat anvende den tidligere titel "Krankengymnast(in)". 
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– statsanerkendt pædagog ("Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)") 

 

– statsanerkendt sundhedspædagog ("Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)") 

 

– teknisk laboratorieassistent ("medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)") 

 

– teknisk assistent (radiologi) ("medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)") 

 

– teknisk assistent (funktionsdiagnostik) ("medizinisch-technische(r) Assistent(in) für 

Funktionsdiagnostik") 

 

– teknisk assistent (veterinærmedicin) ("veterinärmedizinisch-technische(r) Assi-

stent(in)") 

 

– diætetiker ("Diätassistent(in)") 

 

– farmacitekniker ("Pharmazieingenieur"), uddannelse gennemført inden den 

31. marts 1994 på det tidligere DDR's områder eller på de nye delstaters område 

 

– psykiatrisk sygeplejerske ("Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger") 

 

– taleterapeut ("Sprachtherapeut(in)") 
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I Den Tjekkiske Republik 

 

– sygeplejer/plejeassistent ("Zdravotnický asistent") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år omfattende mindst 8 års grundskole 

og 4 års sundhedsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet, afsluttet med en "maturitní 

zkouška"-eksamen. 

 

– ernæringsassistent ("Nutriční asistent") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år omfattende mindst 8 års grundskole 

og 4 års sundhedsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet, afsluttet med en "maturitní 

zkouška"-eksamen." 

 

I Italien: 

 

– tandtekniker ("odontotecnico") 
 
– optiker ("ottico") 

 
I Cypern 

 

– tandtekniker ("οδοντοτεχνίτης") 
 
der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 14 år omfattende mindst 6 års grundskole, 
6 års uddannelse på sekundærtrinnet og 2 års post-gymnasial erhvervsuddannelse efterfulgt af 
1 års erhvervsfaglig erfaring. 
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– optiker ("τεχνικός oπτικός"), 
 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 14 år omfattende mindst 6 års grundskole, 
6 års uddannelse på sekundærtrinnet og 2 års post-gymnasial erhvervsfaglig uddannelse efter-
fulgt af 1 års erhvervserfaring." 

 
I Letland 
 
– klinikassistent ("zobārstniecības māsa") 
 
der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år omfattende mindst 10 års almen 
skolegang og 2 års sundhedsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet og efterfulgt af 3 års er-
hvervserfaring, der afsluttes med en eksamen, der skal bestås for at få bevis for gennemført 
specialiseret uddannelse. 
 
– biomedicinsk laboratorieassistent ("biomedicīnas laborants") 

 
der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 12 år omfattende mindst 10 års almen 
skolegang og 2 års sundhedsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet, efterfulgt af 2 års er-
hvervserfaring, der afsluttes med en eksamen, der skal bestås for at få bevis for gennemført 
specialiseret uddannelse. 
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– tandtekniker ("zobu tehniķis") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 12 år omfattende mindst 10 års almen 

skolegang og 2 års sundhedsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet, efterfulgt af 2 års er-

hvervserfaring, der afsluttes med en eksamen, der skal bestås for at få bevis for gennemført 

specialiseret uddannelse. 

 

– fysioterapeutassistent ("fizioterapeita asistents") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år omfattende mindst 10 års almen 

skolegang og 3 års sundhedsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet, efterfulgt af 2 års er-

hvervserfaring, der afsluttes med en eksamen, der skal bestås for at få bevis for gennemført 

specialiseret uddannelse. 

 

I Luxembourg: 

 

– teknisk assistent (radiologi) ("assistant(e) technique médical(e) en radiologie") 

 

– teknisk laboratorieassistent ("assistant(e) technique médical(e) de laboratoire") 

 

– psykiatrisk sygeplejerske ("infirmier/ière psychiatrique") 

 

– teknisk assistent (kirurgi) ("assistant(e) technique médical(e) en chirurgie") 

 

– pædiatrisk sygeplejerske ("infirmier/ière puériculteur/trice") 

 

– narkosesygeplejerske ("infirmier/ière anesthésiste") 

 

– eksamineret massør ("masseur/euse diplômé(e)") 

 

– pædagog ("éducateur/trice") 
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I Nederlandene: 

 

– dyrlægeassistent ("dierenartassistent") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år, herunder: 

 

i) enten mindst tre års erhvervsuddannelse på en fagskole, afsluttet med en prøve, og 

eventuelt suppleret med en specialisering af et eller to års varighed, afsluttet med en 

prøve eller 

 

ii) mindst to og et halvt års erhvervsuddannelse på en fagskole, afsluttet med en prøve, og 

suppleret med mindst seks måneders erhvervspraktik eller mindst seks måneders prak-

tisk uddannelse i en godkendt praktikvirksomhed eller 

 

iii) mindst to års erhvervsuddannelse på en fagskole, afsluttet med en prøve, og suppleret 

med mindst et års erhvervspraktik eller mindst et års praktisk uddannelse i en godkendt 

praktikvirksomhed eller 

 

iv) med hensyn til dyrlægeassistent ("dierenartsassisten") tre års erhvervsuddannelse på en 

fagskole ("MBO"-ordningen) eller tre års erhvervsuddannelse i form af vekseluddannel-

se i lærlingeuddannelsessystemet ("LLW"), som begge afsluttes med en prøve. 
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I Østrig: 

 

– særlig grundlæggende uddannelse i pædiatrisk sygepleje ("spezielle Grundausbildung in 

der Kinder- und Jugendlichenpflege") 

 

– særlig grundlæggende uddannelse i psykiatrisk sundheds- og sygepleje ("spezielle 

Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege") 

 

– kontaktlinseoptiker ("Kontaktlinsenoptiker") 

 

– fodterapeut ("Fußpfleger") 

 

– høreapparattekniker ("Hörgeräteakustiker") 

 

– drogist ("Drogist") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 14 år, herunder en uddannelse på mindst 

fem år, der er gennemgået som led i en struktureret uddannelse, og som er opdelt i en læretid 

på mindst tre år delvis i en virksomhed og delvis på en fagskole samt en periode med er-

hvervspraktik og -uddannelse, som afsluttes med en prøve, der giver ret til at udøve det på-

gældende erhverv og uddanne lærlinge 
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– massør ("Masseur") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 14 år, herunder en uddannelse på mindst fem år, 

der er gennemgået som led i en struktureret uddannelse, bestående af en læretid på to år og en 

periode på to år med erhvervspraktik og -uddannelse samt et kursus på et år, som afsluttes 

med en prøve, der giver ret til at udøve det pågældende erhverv og uddanne lærlinge 

 

– børnehavepædagog ("Kindergärtner/in") 

 

– pædagog ("Erzieher") 

 

der svarer til et uddannelsesforløb på 13 år, herunder fem års erhvervsuddannelse på en fag-

skole, afsluttet med en prøve 

 

I Slovakiet 

 

– lærer i dans på grundlæggende kunstskoler ("učiteľ v tanečnom odbore na základných 

umeleckých školách") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 14,5 år omfattende 8 års grundskole, 4 års 

fagskole på sekundærtrinnet og et 5 semesters kursus i dansepædagogik. 
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– lærer ved særlige uddannelsesfaciliteter og ved socialservicefaciliteter ("vychovávatel’ 

v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 14 år omfattende 8-9 års grundskole, 4 års 

pædagogikstudium eller andet studium på sekundærtrinnet og 2 års supplerende pædagogik-

studium på deltid. 

 

2. Mesteruddannelser ("Mester/Meister/Maître"), der svarer til uddannelser inden for hånd-

værksmæssig virksomhed, der ikke er omfattet af direktivets afsnit III, kapitel II 

 

Følgende uddannelser: 

 

I Danmark: 

 

– optometrist 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 14 år, heraf fem års erhvervsuddannelse fordelt 

på en teoretisk uddannelse på to og et halvt år på en fagskole og en praktisk uddannelse på to 

og et halvt år i en virksomhed; uddannelsen afsluttes med en anerkendt prøve i håndværks-

virksomhed, der giver ret til mestertitlen 

 

– ortopædimekaniker 
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der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 12 og et halvt år, heraf tre og et halvt års er-

hvervsuddannelse fordelt på en teoretisk uddannelse på et halvt år på en fagskole og en prak-

tisk uddannelse på tre år i en virksomhed; uddannelsen afsluttes med en anerkendt prøve i 

håndværksvirksomhed, der giver ret til mestertitlen 

 

– ortopædiskomager 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 13 og et halvt år, heraf fire og et halvt års er-

hvervsuddannelse fordelt på en teoretisk uddannelse på to år på en fagskole og en praktisk 

uddannelse på to og et halvt år i en virksomhed; uddannelsen afsluttes med en anerkendt prø-

ve i håndværksvirksomhed, der giver ret til mestertitlen. 

 

I Tyskland: 

 

– optiker ("Augenoptiker") 

 

– tandtekniker ("Zahntechniker") 

 

– bandagist ("Bandagist") 

 

– audiologiassistent ("Hörgeräte-Akustiker") 

 

– ortopædimekaniker ("Orthopädiemechaniker") 

 

– ortopædisk håndskomager ("Orthopädieschuhmacher") 
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I Luxembourg: 

 

– optiker ("opticien") 

 

– tandtekniker ("mécanicien dentaire") 

 

– audiologiassistent ("audioprothésiste") 

 

– ortopædimekaniker-bandagist ("mécanicien orthopédiste/bandagiste") 

 

– ortopædisk håndskomager ("orthopédiste-cordonnier") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 14 år, herunder en uddannelse på mindst fem år, 

der er gennemgået som led i en struktureret uddannelse, der er foregået dels i en virksomhed, 

dels på en fagskole, og som afsluttes med en prøve, der kræves bestået for at kunne udøve 

selvstændig håndværksvirksomhed, eller for som arbejdstager at opnå en stilling med et til-

svarende ansvar. 
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I Østrig: 

 

– bandagist ("Bandagist") 

 

– korsetmager ("Miederwarenerzeuger") 

 

– optiker ("Optiker") 

 

– ortopædisk håndskomager ("Orthopädieschuhmacher") 

 

– ortopæditekniker ("Orthopädietechniker") 

 

– tandtekniker ("Zahntechniker") 

 

– gartner ("Gärtner") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 14 år, herunder en uddannelse på mindst 

fem år, der er gennemgået som led i en struktureret uddannelse, og som er opdelt i en læretid 

på mindst tre år delvis i en virksomhed og delvis på en fagskole samt en periode på mindst to 

år med erhvervspraktik og -uddannelse, som afsluttes med en mesterprøve, der giver ret til at 

udøve det pågældende erhverv, uddanne lærlinge og benytte titlen "Meister". 
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Mesteruddannelser inden for land- og skovbrug, især: 

 

– mester i landbrug ("Meister in der Landwirtschaft") 

 

– mester i landbrugsøkonomi ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft") 

 

– mester i havebrug ("Meister im Gartenbau") 

 

– mester i grøntsagsavl ("Meister im Feldgemüsebau") 

 

– mester i frugtavl og -behandling ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung") 

 

– mester i vinavl og -fremstilling ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft") 

 

– mester i mejeribrug ("Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft") 

 

– mester i hesteopdræt ("Meister in der Pferdewirtschaft") 

 

– mester i fiskeri ("Meister in der Fischereiwirtschaft") 

 

– mester i fjerkræavl ("Meister in der Geflügelwirtschaft") 

 

– mester i biavl ("Meister in der Bienenwirtschaft") 

 

– mester i skovbrug ("Meister in der Forstwirtschaft") 

 

– mester i skovbeplantning og -forvaltning ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflege-

wirtschaft") 

 

– mester i landbrugslagerforvaltning ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung") 
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der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 15 år, herunder en uddannelse på mindst 

seks år, der er gennemgået som led i en struktureret uddannelse, og som er opdelt i en læretid 

på mindst tre år delvis i en virksomhed og delvis på en fagskole samt en periode på tre år med 

erhvervspraktik, som afsluttes med en mesterprøve, der giver ret til at udøve det pågældende 

erhverv, uddanne lærlinge og benytte titlen "Meister". 

 

I Polen 

 

– lærer inden for erhvervsfaglig uddannelse ("Nauczyciel praktycznej nauki zawodu"),  

 

der svarer til et uddannelsesforløb på: 

 

i) 8 års grundskole og 5 års erhvervsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet eller tilsvarende 

uddannelse på sekundærtrinnet på et relevant område efterfulgt af et kursus i pædagogik 

af en samlet varighed på mindst 150 timer, kursus i arbejdssikkerhed og arbejdshygiejne 

og 2 års erhvervserfaring inden for det fag, der skal undervises i 

 

ii) 8 års grundskole og 5 års erhvervsfaglig uddannelse og afslutningsbevis fra en post-

gymnasial pædagogisk fagskole 

 

iii) 8 års grundskole og 2-3 års grundlæggende erhvervsfaglig uddannelse på sekundærtrin-

net og mindst 3 års erhvervserfaring afsluttet med en mesterprøve inden for faget efter-

fulgt af et kursus i pædagogik af en varighed på mindst 150 timer. 
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I Slovakiet 

 

– erhvervsskolelærer ("majster odbornej výchovy "), 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 12 år omfattende 8 års grundskole, 4 års 

erhvervsfaglig uddannelse (fuldstændig erhvervsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet og/eller 

lærlingeuddannelse inden for den relevante (tilsvarende) erhvervsfaglige uddannelse eller lær-

lingeuddannelse), mindst 3 års erhvervserfaring inden for den afsluttede uddannelse eller lær-

lingeuddannelse og supplerende pædagogiske studier på universitetsniveau eller på tekniske 

universiteter, eller fuldstændig uddannelse eller lærlingeuddannelse på sekundærtrinnet inden 

for den relevante (tilsvarende) erhvervsfaglige uddannelse eller lærlingeuddannelse, mindst 

tre års erhvervserfaring inden for den afsluttede uddannelse eller lærlingeuddannelse og sup-

plerende pædagogiske studier på universitetsniveau, eller fra den 1. september 2005 speciali-

seret uddannelse inden for specialpædagogik, der gives på metodologicentre for erhvervssko-

lelærere på særlige skoler uden supplerende pædagogiske studier. 
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3. Maritime erhverv 

 

a) Maritim sejlads 

 

Følgende uddannelser: 

 

I Den Tjekkiske Republik 

 

– bådsmand ("palubní asistent") 

 

– vagthavende navigatør ("námořní poručík ") 

 

– overstyrmand ("první palubní důstojník") 

 

– skibsfører ("kapitán") 

 

– maskinassistent ("strojní asistent") 

 

– maskinofficer ("strojní důstojník") 

 

– anden maskinmester ("druhý strojní důstojník") 

 

– første maskinmester ("první strojní důstojník") 

 

– elektriker ("elektrotechnik") 

 

– chefelektriker ("elektrodůstojník") 
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I Danmark: 
 

– skibsfører 
 

– overstyrmand 
 

– enestyrmand, vagthavende styrmand 
 

– vagthavende styrmand 
 

– maskinchef 
 

– l. maskinmester 
 

– l. maskinmester/vagthavende maskinmester 
 

I Tyskland: 
 

– skibsfører ("Kapitän AM") 
 

– skibsfører ("Kapitän AK") 
 

– styrmand ("Nautischer Schiffsoffizier AMW") 
 

– styrmand ("Nautischer Schiffsoffizier AKW") 
 

– maskinmester (niveau C) ("Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschine-
nanlagen") 

 
– maskinist (niveau C) - maskinchef ("Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschi-

nenanlagen") 
 

– maskinmester (niveau C) ("Schiffsbetriebstechniker CTW") 
 

– maskinist (niveau C) - eneste maskinofficer ("Schiffsmaschinist CMaW - Tech-
nischer Alleinoffizier") 
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I Italien: 
 

– styrmand ("ufficiale di coperta") 

 

– maskinmester ("ufficiale di macchina") 

 

I Letland 

 

– skibselektriker ("Kuģu elektromehāniķis") 

 

– køleanlægstekniker ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists") 

 

I Nederlandene: 

 

– styrmand i kystfart (med supplement) ("stuurman kleine handelsvaart (met aan-

vulling)") 

 

– motormand ("diploma motordrijver") 

 

– VTS-tjenestemand ("VTS-functionaris") 
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der svarer til følgende uddannelser: 

 

– i Den Tjekkiske Republik 

 

i) med hensyn til bådsmand ("palubní asistent") 

 

1. Alder mindst 20 år. 

 

2. a) Søfartsakademi eller søfartsskole - navigationsafdelingen, begge 

uddannelser skal afsluttes med "maturitní zkouška" og godkendt 

farttid på søgående skib på mindst seks måneder under studier-

ne, eller 

 

b) godkendt farttid på søgående skib på mindst to år som menig, 

der indgår i brovagten som støtte, og afslutning af en godkendt 

uddannelse, der opfylder de relevante kvalifikationskrav om-

handlet i afsnit A-II/1 i STCW (International Convention on 

Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Sea-

farers), gennemført på et søfartsakademi eller en søfartsskole 

hos STCW-konventionsparten, og bestået eksamen over for et 

bedømmelsesudvalg, der er anerkendt af Den Tjekkiske Repu-

bliks Søtransportkomité (MTC). 

 

ii) med hensyn til vagthavende navigatør ("námořní poručík") 
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1. Godkendt farttid på søgående skib som dæksassistent på skibe på 

500 bruttotonnage eller mere i mindst 6 måneder for en afgangselev 

med eksamen fra en søfartsskole eller -akademi, eller et år for en af-

gangselev med eksamen fra en godkendt uddannelse, herunder mindst 

6 måneder som menig, der indgår i brovagten. 

 

2. Behørigt udfyldt og godkendt uddannelsesbog for uddannelse om bord 

for styrmandselever 

 

iii) med hensyn til overstyrmand ("první palubní důstojník") 

 

Bevis for kvalifikationer som vagthavende navigatør på skibe på 500 brutto-

tonnage eller mere og mindst 12 måneders godkendt farttid på søgående 

skib i den egenskab. 

 

iv) med hensyn til skibsfører ("kapitán") 

 

= Bevis for tjeneste som skibsfører på skibe mellem 500 og 

3 000 bruttotonnage. 

 

= Bevis for kvalifikationer som overstyrmand på skibe på 

3 000 bruttotonnage eller mere og mindst 6 måneders godkendt farttid 

på søgående skib som overstyrmand på skibe på 500 bruttotonnage el-

ler mere og mindst 6 måneders godkendt farttid på søgående skib som 

overstyrmand på skibe på 3 000 bruttotonnage eller mere. 
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v) med hensyn til maskinassistent ("strojní asistent") 

 

1. Alder mindst 20 år. 

 

2. Søfartsakademi eller søfartsskole - afdeling for teknologi og godkendt 

farttid på søgående skib på mindst 6 måneder under uddannelsen. 

 

vi) med hensyn til maskinofficer ("strojní důstojník") 

 

Godkendt farttid på søgående skib som maskinassistent på mindst 6 måne-

der for en afgangselev fra et søfartsakademi eller en søfartsskole. 

 

vii) med hensyn til anden maskinmester ("druhý strojní důstojník") 

 

Godkendt farttid på søgående skib på mindst 12 måneder som tredje ma-

skinofficer på skibe, hvor hovedmaskineriets fremdrivningseffekt er på 

750 kW eller derover 

 

viii) med hensyn til første maskinmester ("první strojní důstojník") 

 

Relevant bevis for tjeneste som anden maskinmester på skibe, hvor hoved-

maskineriets fremdrivningseffekt er 3 000 kW eller derover, og som har 

mindst 6 måneders godkendt farttid på et søgående skib i den egenskab. 
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ix) med hensyn til elektriker ("elektrotechnik") 

 

1. Alder mindst 18 år. 

 

2. Søfarts- eller andet akademi, afdeling for elektromekanik eller teknisk 

skole for elektroteknik, alle uddannelser skal afsluttes med "maturitní 

zkouška" og mindst 12 måneders godkendt praktik inden for elektro-

mekanik. 

 

x) med hensyn til chefelektriker ("elektro-důstojník") 

 

1. Søfartsakademi eller søfartsskole, afdeling for maritim elektromeka-

nik eller andet akademi eller anden skole på sekundærtrinnet inden for 

elektromekanik, alle uddannelser skal afsluttes med "maturitní 

zkouška" eller en statseksamen. 

 

2. Godkendt farttid på søgående skib som elektriker i mindst 12 måneder 

for en afgangselev fra et akademi eller en teknisk skole, eller 24 må-

neder for en afgangselev fra en skole på sekundærtrinnet. 

 

– i Danmark ni års folkeskole efterfulgt af en erhvervsfaglig grunduddannelse 

og/eller fartstid på mellem 17 og 36 måneder, som: 

 

i) for den vagthavende styrmand suppleres med et års videregående erhvervs-

uddannelse 

 

ii) for de øvrige suppleres med tre års videregående erhvervsuddannelse 
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– i Tyskland et samlet uddannelsesforløb på mellem 14 og 18 år, heraf en treårig 

grundlæggende erhvervsuddannelse og ét års fartstid, efterfulgt af en videregåen-

de erhvervsuddannelse på et til to år eventuelt suppleret med en erhvervspraktik-

periode i navigation på to år 

 

– i Letland: 

 

i) med hensyn til skibselektriker ("kuģu elektromehāniķis") 

 

1. En person på mindst 18 år. 

 

2. Svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 12 år og 6 måneder, 

herunder mindst 9 års grundskole og mindst 3 års erhvervsfaglig ud-

dannelse. Herudover tjeneste på mindst 6 måneder til søs som elektri-

ker eller assisterende elektriker på skibe med en generatorydelse på 

over 750 kW. Den erhvervsfaglige uddannelse afsluttes med en særlig 

eksamen afholdt af den kompetente myndighed i overensstemmelse 

med det af Transportministeriet godkendte uddannelsesprogram. 

 

ii) med hensyn til køleanlægstekniker ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists") 
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1. En person på mindst 18 år. 

 

2. Svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år, herunder mindst 

9 års grundskole og mindst 3 års erhvervsfaglig uddannelse. Herudover tje-

neste på mindst 12 måneder til søs som køleanlægsteknikerassistent. Den 

erhvervsfaglige uddannelse afsluttes med en særlig eksamen afholdt af den 

kompetente myndighed i overensstemmelse med det af Transportministeriet 

godkendte uddannelsesprogram. 

 

– i Italien et samlet uddannelsesforløb på 13 år, heraf mindst fem års erhvervsuddannelse, 

afsluttet med en prøve, og i givet fald suppleret med en praktikperiode 

 

– i Nederlandene: 

 

i) med hensyn til styrmand i kystfart (med supplement) ("stuurman kleine 

handelsvaart (met aanvulling)") og motormand ("diploma motordrijver") et 

uddannelsesforløb på 14 år, heraf mindst to år i en fagskole, suppleret med en 

praktikperiode på tolv måneder 

 

ii) med hensyn til VTS-tjenestemand ("VTS-functionaris") et samlet 

uddannelsesforløb på mindst 15 år, herunder mindst tre års højere 

erhvervsuddannelse (HBO) eller erhvervsuddannelse på mellemniveau (MBO), 

der efterfølges af nationale eller regionale specialuddannelser, og som hver 

omfatter mindst tolv ugers teoretisk uddannelse og afsluttes med en prøve. 

 

Disse uddannelser anerkendes inden for rammerne af den internationale STCW-

konvention (den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og 

om vagthold, 1978). 
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b) Havfiskeri: 

 

Følgende uddannelser: 

 

i Tyskland: 

 

– skibsfører/fiskeri ("Kapitän BG/Fischerei") 

 

– skibsfører/fiskeri ("Kapitän BLK/Fischerei") 

 

– styrmand/fiskeri ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei") 

 

– styrmand/fiskeri ("Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei") 

 

i Nederlandene: 

 

– styrmand/maskinist V ("stuurman werktuigkundige V") 

 

– maskinist IV, fiskeri ("werktuigkundige IV visvaart") 

 

– styrmand IV, fiskeri ("stuurman IV visvaart") 

 

– styrmand/maskinist VI ("stuurman werktuigkundige VI") 

 

der svarer til følgende uddannelser: 

 

– i Tyskland et samlet uddannelsesforløb på mellem 14 og 18 år, heraf en treårs grund-

læggende erhvervsuddannelse og ét års fartstid, efterfulgt af en videregående erhvervs-

uddannelse på et til to år eventuelt suppleret med en erhvervspraktikperiode i navigation 

på to år 
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– i Nederlandene et uddannelsesforløb på mellem 13 og 15 år, heraf mindst to år i en fag-

skole suppleret med en praktikperiode på tolv måneder. 

 

Disse uddannelser er anerkendt inden for rammerne af Torremolinos-konventionen (den in-

ternationale konvention om fiskefartøjers sikkerhed, 1977). 

 

4. Tekniske erhverv 

 

Følgende uddannelser: 

 

i Den Tjekkiske Republik: 

 

– autoriseret tekniker, autoriseret konstruktør ("autorizovaný technik, autorizovaný 

stavitel") 

 

der svarer til mindst 9 års erhvervsfaglig uddannelse opdelt i 4 års teknisk uddannelse på se-

kundærtrinnet afsluttet med en "maturitní zkouška" (eksamen fra en teknisk skole på sekun-

dærtrinnet) og 5 års erhvervserfaring afsluttet med en faglig kvalifikationsprøve med henblik 

på udøvelse af den valgte faglige aktivitet inden for byggesektoren (i henhold til lov 

nr. 50/1976 Sb. (lov om byggeri) og lov nr. 360/1992 Sb.). 

 

– fører af et sporbundet køretøj ("fyzická osoba řídící drážní vozidlo") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 12 år omfattende mindst 8 års grundskole 

og mindst 4 års erhvervsfaglig uddannelse afsluttet med "maturitní zkouška" og afsluttet med 

statseksamen i køretøjernes drivkraft. 
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– sporkontroltekniker ("drážní revizní technik") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 12 år omfattende mindst 8 års grundud-

dannelse og mindst 4 års erhvervsfaglig uddannelse på en maskinskole eller en teknisk skole 

på sekundærtrinnet, afsluttet med en "maturitní zkouška"-eksamen. 

 

– kørelærer ("učitel autoškoly") 

 

Alder mindst 24 år og et samlet uddannelsesforløb på mindst 12 år omfattende mindst 8 års 

grundskole og mindst 4 års erhvervsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet, der er fokuseret på 

trafik og maskineri og afsluttet med "maturitní zkouška". 

 

– statstekniker til inspektion af motorkøretøjer ("kontrolní technik STK") 

 

Alder mindst 21 år og et samlet uddannelsesforløb på mindst 12 år omfattende mindst 8 års 

grundskole og mindst 4 års erhvervsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet, afsluttet med 

"maturitní zkouška". Efterfulgt af mindst 2 års teknisk praksis, et kørekort, en ren straffeattest, 

og afslutning af den særlige uddannelse på mindst 120 timer samt beståelse af prøven. 

 

– mekaniker til kontrol af udstødningsgasser fra biler ("mechanik měření emisí") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 12 år omfattende mindst 8 års grundskole 

og mindst 4 års erhvervsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet afsluttet med "maturitní 

zkouška". Desuden kræves afslutning af 3 års teknisk praktik og særlig uddannelse som "me-

kaniker til kontrol af udstødningsgasser fra biler" af mindst 8 timers varighed samt beståelse 

af prøven. 
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– skibsfører 1. klasse ("kapitán I. třídy") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 15 år omfattende 8 års grundskole og 3 

års erhvervsfaglig uddannelse afsluttet med "maturitní zkouška" og afsluttet med en eksamen 

bekræftet af et kvalifikationsbevis. Denne erhvervsfaglige uddannelse skal følges op af 4 års 

erhvervspraksis, eller afsluttes med en prøve. 

 

– restaurator af monumenter inden for kunsthåndværk ("restaurátor památek, které jsou 

díly uměleckých řemesel") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 12 år, såfremt dette omfatter fuld teknisk uddan-

nelse i restaurering på sekundærtrinnet; eller 10-12 års studier på en tilsvarende uddannelse 

plus 5 års erhvervserfaring, hvis der er tale om en fuld teknisk uddannelse på sekundærtrinnet, 

der afsluttes med "maturitní zkouška", eller 8 års erhvervserfaring, hvis der er tale om en tek-

nisk uddannelse på sekundærtrinnet, der afsluttes med den endelige svendeprøve. 

 

– restaurator af kunstværker, der ikke er monumenter, og som opbevares i samlinger på 

museer og gallerier, og af andre genstande af kulturel værdi ("restaurátor děl výtvarných 

umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních 

předmětů kulturní hodnoty"), 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 12 år plus 5 års erhvervserfaring, hvis der er tale 

om en fuld teknisk uddannelse i restaurering på sekundærtrinnet, der afsluttes med "maturitní 

zkouška", 

 



 
13781/2/04 REV 2  HV/brh 29 
BILAG II DG C I   DA 

– leder af affaldshåndtering ("odpadový hospodář") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 12 år omfattende mindst 8 års grundskole 

og mindst 4 års erhvervsfaglig uddannelse afsluttet med "maturitní zkouška"-eksamen og 

mindst 5 års erhvervserfaring inden for affaldshåndtering inden for de seneste 10 år. 

 

– leder af sprængningsteknologi ("technický vedoucí odstřelů") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 12 år, herunder mindst 8 års grundskole 

og mindst 4 års erhvervsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet afsluttet med "maturitní 

zkouška", 

 

og efterfulgt af: 

 

2 år som sprængningsarbejder under jorden og 1 år over jorden; herunder 6 måneder som assi-

sterende sprængningsarbejder: 

 

uddannelseskursus på 100 timers teoretisk og praktisk undervisning efterfulgt af en prøve af-

lagt ved den relevante distriktsminemyndighed 

 

mindst 6 måneders erhvervserfaring med planlægning og gennemføring af større spræng-

ningsarbejder 

 

uddannelseskursus på 32 timers teoretisk og praktisk undervisning efterfulgt af en prøve af-

lagt ved den tjekkiske minemyndighed 
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i Italien: 

 

– landmåler ("geometra") 

 

– landbrugskonsulent ("perito agrario") 

 

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på det tekniske sekundærtrin på mindst 13 år, heraf 

otte års pligtig skolegang efterfulgt af fem års skolegang på sekundærtrinnet, hvoraf de tre er 

koncentreret om det pågældende fag, afsluttet med en teknisk studentereksamen, suppleret 

 

i) for så vidt angår uddannelse som landmåler enten med et praktikophold på mindst to år i 

en virksomhed eller med fem års faglig erfaring 

 

ii) for så vidt angår landbrugskonsulenter, med fuldførelsen af et praktikophold på mindst 

to år 

 

efterfulgt af en statskontrolleret prøve. 

 

i Letland: 

 

– lokomotivførerassistent ("vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs") 

 

alder mindst 18 år består af et samlet uddannelsesforløb på mindst 12 år omfattende mindst 

8 års grundskole og mindst 4 års erhvervsfaglig uddannelse. Den erhvervsfaglige uddannelse 

afsluttes med en særlig prøve aflagt over for en arbejdsgiver. Kvalifikationsbevis udstedes af 

en kompetent myndighed for 5 år. 
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i Nederlandene: 

 

– foged ("gerechtsdeurwaarder") 

 

– tandprotesemager ("tandprotheticus") 

 

der svarer til et samlet alment og erhvervsrettet uddannelsesforløb: 

 

i) med hensyn til foged ("gerechtsdeurwaarder") på i alt 19 år, herunder otte års pligtig 

skolegang efterfulgt af otte års skolegang på sekundærtrinnet, der omfatter fire års tek-

nisk undervisning, og som afsluttes med en statskontrolleret prøve og suppleres med tre 

års teoretisk og praktisk erhvervsuddannelse 

 

ii) med hensyn til tandprotesemager ("tandprotheticus") på i alt mindst 15 års heltidsud-

dannelse og tre års deltidsuddannelse, herunder otte års skolegang på primærtrinnet, fire 

års almen sekundærundervisning og fuldførelse af tre års erhvervsuddannelse, der om-

fatter teoretisk og praktisk uddannelse til tandtekniker suppleret med tre års deltidsud-

dannelse til tandprotesemager, der afsluttes med en prøve. 
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i Østrig: 

 

– forstmand ("Förster") 

 

– teknisk konsulent ("Technisches Büro") 

 

– leje af arbejdskraft ("Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe") 

 

– arbejdsformidler ("Arbeitsvermittlung") 

 

– investeringskonsulent ("Vermögensberater") 

 

– detektiv ("Berufsdetektiv") 

 

– sikkerhedsvagt ("Bewachungsgewerbe") 

 

– ejendomsmægler ("Immobilienmakler") 

 

– ejendomsadministrator ("Immobilienverwalter") 

 

– byggeleder ("Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer") 

 

– inkassator ("Inkassobüro/Inkassoinstitut") 

 

der svarer til et samlet alment og erhvervsrettet uddannelsesforløb på mindst 15 år, heraf otte 

års pligtig skolegang efterfulgt af mindst fem års faglig uddannelse eller handelsuddannelse 

på sekundærtrinnet, afsluttet med en prøve og suppleret med mindst to års praktikophold af-

sluttet med en erhvervsfaglig prøve 
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– forsikringskonsulent ("Berater in Versicherungsangelegenheiten") 

 

der svarer til et samlet alment og erhvervsrettet uddannelsesforløb på 15 år, heraf seks års er-

hvervsuddannelse som led i en struktureret uddannelse, opdelt på tre års lærlingeuddannelse 

og tre års erhvervspraktik og -uddannelse, afsluttet med en prøve 

 

– bygmester/projektleder ("Planender Baumeister") 

 

– tømrermester/projektleder ("Planender Zimmermeister") 

 

der svarer til et samlet alment og erhvervsrettet uddannelsesforløb på mindst 18 år, heraf 

mindst ni års erhvervsuddannelse opdelt i fire års skolegang på det tekniske sekundærtrin og 

fem års erhvervspraktik afsluttet med en prøve, der giver ret til at udøve det pågældende er-

hverv og uddanne lærlinge, for så vidt denne uddannelse vedrører bygningsprojektering, tek-

nisk beregning og byggeledelse (Maria Theresia forret). 

 

– regnskabsfører ("Gewerblicher Buchhalter") som omhandlet i Gewerbeordnung af 1994 

(lov af 1994 om handel, håndværk og industri) 

 

– selvstændig regnskabsfører ("Selbständiger Buchhalter") som omhandlet i Bundesgesetz 

über die Wirtschaftstreuhandberufe af 1999 (lov af 1999 om offentlig revision) 
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i Polen: 

 

følgende uddannelser: 

 

– bilinspektionstekniker ved en bilinspektionsstation på grundniveau ("Diagnosta 

przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym 

zakresie badań") 

 

der svarer til 8 års grundskole og 5 års erhvervsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet koncen-

treret om motorkøretøjer, grundlæggende uddannelse i inspektion af motorkøretøjer - 51 timer 

samt beståelse af en kvalifikationsprøve samt 3 års praktik på en tankstation eller et værksted. 

 

– bilinspektionstekniker ved en distriktsbilinspektionsstation ("Diagnosta 

przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów")  

 

der svarer til 8 års grundskole og 5 års erhvervsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet koncen-

treret om motorkøretøjer, grundlæggende kursus i inspektion af motorkøretøjer - 51 timer, be-

ståelse af en kvalifikationsprøve samt 4 års praktik på en tankstation eller på et værksted. 

 

– bilinspektionstekniker ved en bilinspektionsstation ("Diagnosta wykonujący badania 

techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów "), 
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i) der svarer til 8 års grundskole og 5 års erhvervsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet koncen-

treret om motorkøretøjer, 4 års bekræftet praktik på en tankstation eller et værksted, eller 

 

ii) 8 års grundskole og 5 års erhvervsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet på et andet område 

end motorkøretøjer samt 8 års praktik på en tankstation eller et værksted - 113 timers samlet kursus 

omfattende grundkursus og specialkursus med prøve efter hvert niveau. 

 

De enkelte kursers varighed og generelle mål inden for den samlede uddannelse til bilinspek-

tionstekniker er specificeret i infrastrukturministerens bekendtgørelse af 28. november 2002 

om specifikke krav til bilinspektionsteknikere (Statstidende af 2002, nr. 208, pos. 1769). 

 

– jernbaneekspeditør ("Dyżurny ruchu") 

 

der svarer til 8 års grundskole og 4 års erhvervsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet med 

speciale i jernbanetransport, kursus der forbereder til arbejdet som jernbaneekspeditør på 

45 dage og beståelse af kvalifikationsprøven, eller der svarer til 8 års grundskole og 5 års er-

hvervsfaglig uddannelse på sekundærtrinnet med speciale i jernbanetransport, kursus der for-

bereder til arbejdet som jernbaneekspeditør på 63 dage og beståelse af kvalifikationsprøven. 
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5. Uddannelser i Det Forenede Kongerige, der er godkendt som National Vocational 

Qualifications eller som Scottish Vocational Qualifications: 

 

Uddannelser til følgende erhverv: 

 

– godkendt dyresygeplejer(ske) ("listed veterinary nurse") 

 

– mineelektroingeniør ("mine electrical engineer") 

 

– minemaskiningeniør ("mine mechanical engineer") 

 

– tandterapeut ("dental therapist") 

 

– tandhygiejneekspert ("dental hygienist") 

 

– ordinerende optiker("dispensing optician") 

 

– assisterende mineingeniør ("mine deputy") 

 

– kurator ("insolvency practitioner") 

 

– autoriseret notar i ejendomsoverdragelsessager ("licensed conveyancer") 

 

– førstestyrmand på fragt- og passagerskibe ("first mate - freight/passenger ships - 

unrestricted") 

 

– andenstyrmand på fragt- og passagerskibe ("second mate - freight/passenger ships - 

unrestricted") 

 

– tredjestyrmand på fragt- og passagerskibe ("third mate - freight/passenger ships 

unrestricted") 
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– dæksofficer på fragt- og passagerskibe ("deck officer - freight/passenger ships - 

unrestricted") 

 

– maskinofficer på fragt- og passagerskibe ("engineer officer - freight/passenger ships - 

unlimited trading area") 

 

– tekniker i affaldshåndtering ("certified technically competent person in waste 

management") 

 

der fører frem til de kvalifikationer, der er godkendt som National Vocational Qualifications 

(NVQs) eller godkendt i Skotland som Scottish Vocational Qualifications, og som ligger på 

niveau 3 og 4 i Det Forenede Kongeriges National Framework of Vocational Qualifications. 

 

For disse niveauer gælder følgende definitioner: 

 

– Niveau 3: kompetence med hensyn til en bred vifte af forskellige arbejdsaktiviteter, der 

udføres i en lang række forskellige sammenhænge, og hvoraf de fleste er komplekse og 

ikke-rutinemæssige. Der er tale om en betydelig grad af ansvar og selvstændighed, lige-

som der i mange tilfælde stilles krav om tilsyn med eller ledelse af andre 

 

– Niveau 4: kompetence med hensyn til en bred vifte af komplekse, tekniske eller faglige 

arbejdsaktiviteter, der udøves i en lang række forskellige sammenhænge og med en høj 

grad af personligt ansvar og selvstændighed. Der er ofte tale om ansvar for andres ar-

bejde og for fordeling af midler. 

 

________________________ 
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BILAG III 

 

Liste over lovregulerede uddannelser, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, tredje afsnit 

 

I Det Forenede Kongerige: 

 

De lovregulerede uddannelser, som fører frem til de kvalifikationer, der er godkendt som National 

Vocational Qualifications (NVQs) eller godkendt i Skotland som Scottish Vocational Qualifica-

tions, og som ligger på niveau 3 og 4 i Det Forenede Kongeriges National Framework of Vocational 

Qualifications. 

For disse niveauer gælder følgende definitioner: 

 

− Niveau 3: kompetence med hensyn til en bred vifte af forskellige arbejdsaktiviteter, der udfø-

res i en lang række forskellige sammenhænge, og hvoraf de fleste er komplekse og ikke-

rutinemæssige. Der er tale om en betydelig grad af ansvar og selvstændighed, ligesom der i 

mange tilfælde stilles krav om tilsyn med eller ledelse af andre. 

 

− Niveau 4: kompetence med hensyn til en bred vifte af komplekse, tekniske eller faglige ar-

bejdsaktiviteter, der udøves i en lang række forskellige sammenhænge og med en høj grad af 

personligt ansvar og selvstændighed. Der er ofte tale om ansvar for andres arbejde og for for-

deling af midler. 
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I Tyskland: 

 

Følgende lovregulerede uddannelser: 

 

− De lovregulerede uddannelser, som fører frem til erhvervene teknisk assistent ("technische(r) 

Assistent(in)"), handelsassistent ("kaufmännische(r) Assistent(in)") og erhverv i den sociale 

sektor ("soziale Berufe") samt erhvervet som statsprøvet vejrtræknings-, tale- og stemmepæ-

dagog ("staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"), af en samlet varighed på 

mindst 13 år, som forudsætter første trin af sekundærundervisningen ("mittlerer Bildung-

sabschluss"), og som omfatter: 

 

i) mindst tre års erhvervsuddannelse på en fagskole1 ("Fachschule"), afsluttet med en prø-

ve og eventuelt suppleret med en specialisering af et eller to års varighed, afsluttet med 

en prøve, eller 

 

ii) mindst to og et halvt år på en fagskole ("Fachschule"), afsluttet med en prøve, og sup-

pleret med mindst seks måneders erhvervspraktik eller mindst seks måneders praktisk 

uddannelse i en godkendt praktikvirksomhed, eller 

 

iii) mindst to år på en fagskole ("Fachschule"), afsluttet med en prøve, og suppleret med 

mindst et års erhvervspraktik eller mindst et års praktisk uddannelse i en godkendt prak-

tikvirksomhed. 

 

                                                 
1 Mindstevarigheden på tre år kan nedsættes til to år, hvis den pågældende er indehaver af den 

kvalifikation, som er nødvendig for adgang til universitetet (Abitur), dvs. 13 års forudgående 
uddannelse, eller den kvalifikation, som er nødvendig for adgang til Fachhochschulen (Fach-
hochschulreife), dvs. tolv års forudgående uddannelse. 
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– De lovregulerede uddannelser med henblik på erhvervene statsprøvet ("staatlich geprüfte(r)") 

tekniker ("Techniker(in)"), virksomhedsøkonom ("Betriebswirt(in)"), designer ("Gestal-

ter(in)") og hjemmehjælper ("Familienpfleger(in)") af en samlet varighed på mindst 16 år, der 

forudsætter afslutning af den pligtige skolegang eller en sidestillet uddannelse (mindst ni år) 

samt en uddannelse på en erhvervsskole ("Berufsschule") på mindst tre år, og som efter 

mindst to års erhvervspraktik omfatter mindst to års fuldtidsuddannelse eller en deltidsuddan-

nelse af tilsvarende varighed. 

 

− De lovregulerede uddannelser og de lovregulerede efteruddannelser af en samlet varighed på 

mindst 15 år, der almindeligvis forudsætter afslutning af den pligtige skolegang (mindst ni år) 

og en fuldført erhvervsuddannelse (almindeligvis tre år), og som almindeligvis omfatter 

mindst to års (almindeligvis tre års) erhvervspraktik samt en prøve som led i efteruddannelse, 

til hvis forberedelse der almindeligvis træffes uddannelsesledsageforanstaltninger enten side-

løbende med erhvervspraktikken (mindst 1 000 timer) eller på fuldtid (mindst et år). 

 

De tyske myndigheder tilstiller Kommissionen og de øvrige medlemsstater en fortegnelse over de 

uddannelsesforløb, der berøres af nærværende bilag. 
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I Nederlandene: 

 

− De lovregulerede uddannelsesforløb af en samlet varighed på mindst 15 år, der forudsætter 

fuldførelse af otte års skolegang på primærtrinnet, fulgt af enten fire års almen sekundærun-

dervisning på mellemniveau (MAVO) eller fire års forberedende erhvervsuddannelse (VBO) 

eller almen sekundærundervisning på højere niveau, og hvor der kræves fuldførelse af en tre-

årig eller fireårig uddannelse på fagskole på mellemniveau (MBO), der afsluttes med en prø-

ve. 

 

− De lovregulerede uddannelsesforløb af en samlet varighed på mindst 16 år, der forudsætter 

fuldførelse af otte års skolegang på primærtrinnet, fulgt af mindst fire års forberedende er-

hvervsuddannelse (VBO) eller almen sekundærundervisning på højere niveau, og hvor der 

kræves fuldførelse af mindst fire års erhvervsuddannelse i lærlingeuddannelsessystemet, der 

omfatter mindst én slags teoretisk undervisning på skole hver uge og på de andre dage prak-

tisk uddannelse på et praktikcenter eller i en virksomhed, og som afsluttes med en prøve. 

 

De nederlandske myndigheder tilstiller Kommissionen og de øvrige medlemsstater en fortegnelse 

over de uddannelsesforløb, der berøres af dette bilag. 
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I Østrig: 

 

− Uddannelser på højere fagskoler ("Berufsbildende Höhere Schulen") og højere land- og skov-

brugsskoler ("Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), herunder særlige typer 

("einschließlich der Sonderformen"), hvis struktur og niveau er fastsat ved love eller admini-

strative bestemmelser. 

 

Uddannelserne har en samlet længde på ikke under 13 år og omfatter fem års erhvervsuddan-

nelse, som afsluttes med en prøve, hvis beståelse er bevis for faglig kompetence. 

 

− Uddannelser i mesterskoler ("Meisterschulen"), mesterklasser ("Meisterklassen"), værkfører-

skoler ("Werkmeisterschulen") eller bygningshåndværkerskoler ("Bauhandwerkerschulen"), 

hvis struktur og niveau er fastsat ved love eller administrative bestemmelser. 
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Uddannelserne har en samlet længde på ikke under 13 år, der omfatter ni års pligtig skolegang 

fulgt af enten tre års erhvervsuddannelse på en fagskole eller mindst tre års uddannelse i en 

virksomhed og sideløbende hermed på en fagskole ("Berufsschule"), der begge afsluttes med 

en prøve, som suppleres med fuldførelse af mindst ét års uddannelse i en mesterskole 

("Meisterschule"), mesterklasse ("Meisterklassen"), værkførerskole ("Werkmeisterschule") el-

ler en bygningshåndværkerskole ("Bauhandwerkerschule"). I de fleste tilfælde er den samlede 

varighed på mindst 15 år, herunder perioder med erhvervspraktik, som enten går forud for ud-

dannelserne på disse læreanstalter eller ledsages af deltidsuddannelser (mindst 960 timer). 

 

De østrigske myndigheder tilstiller Kommissionen og de øvrige medlemsstater en fortegnelse over 

de uddannelsesforløb, der er omfattet af dette bilag. 

 

 

 

________________________ 
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BILAG IV 

 

Virksomhed i forbindelse med erhvervserfaringskategorierne, 

der er omhandlet i artikel 17, 18 og 19 

 

Liste I 

 

Klasser, der er omfattet af direktiv 64/427/EØF ændret ved direktiv 69/77/EØF og af 

direktiv 68/366/EØF, og 82/489/EØF 

1 

Direktiv 64/427/EØF 

(liberaliseringsdirektiv: 64/429/EØF) 

NICE-nomenklaturen (svarende til ISIC-klasse 23-40) 

 

Klasse 23 Tekstilindustri 

232 Tilvirkning af tekstile grundstoffer på uldforarbejdningsmaskiner 

233 Tilvirkning af tekstile grundstoffer på bomuldsforarbejdningsmaskiner 

234 Tilvirkning af tekstile grundstoffer på silkeforarbejdningsmaskiner 

235 Tilvirkning af tekstile grundstoffer på hør- og hampforarbejdningsmaskiner 

236 Anden tekstilfiberindustri (jute, hårdfibre osv.), rebslageri 

237 Trikotage og strikvarer 

238 Tekstilforædling 

239 Anden tekstilindustri 
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Klasse 24 Fremstilling af sko, beklædning og hvidevarer 

241 Seriefremstilling af sko (undtagen gummi- og træsko) 

242 Reparation af sko og håndskomageri 

243 Tilvirkning af beklædning og linned (undtagen buntmageri) 

244 Fremstilling af hvidevarer 

245 Buntmageri 

 

Klasse 25 Træ- og korkindustri (undtagen møbelfremstilling) 

251 Savværker og træbearbejdning 

252 Fremstilling af halvfabrikata af træ 

253 Seriefremstilling af byggeelementer af træ og parket 

254 Fremstilling af træemballage 

255 Fremstilling af andre trævarer (undtagen møbler) 

259 Fremstilling af strå-, kurve-, kork-, flet- og børstenbindervarer 

 

Klasse 26 260 Træmøbelindustrien 

 

Klasse 27 Papir- og papirvareindustri 

271 Fremstilling af træmasse og cellulose, papir og pap 

272 Forarbejdning af papir og pap 

 

Klasse 28 280 Trykkeri- og forlagsvirksomhed samt beslægtet industri 
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Klasse 29 Læderindustri 

291 Tilvirkning af læder (garveri og pelsberedning) 

292 Fremstilling af lædervarer 

 

ex Klasse 30 Gummi- og kunststofindustri, kemisk fiberindustri, stivelsesindustri 

301 Forarbejdning af gummi og asbest 

302 Forarbejdning af kunststoffer 

303 Produktion af kemiske fibre 

 

ex Klasse 31 Kemisk industri 

311 Fremstilling af kemiske grundstoffer og fremstilling af disse produkter med 

tilstødende videreforarbejdning 

312 Specialiseret fremstilling af kemiske produkter, fortrinsvis til anvendelse i 

industri og landbrug (her tilføjes: fremstilling af industrielle fedtstoffer og 

olie med vegetabilsk og animalsk oprindelse indbefattet i ISIC-gruppe 312) 
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313 Specialiseret fremstilling af kemiske produkter, fortrinsvis til privat forbrug 

og forvaltninger [her udgår fremstillingen af medicinske og farmaceutiske 

produkter (ex ISIC-gruppe 319)] 

 

Klasse 32 320 Mineralolieindustri 

 

Klasse 33 Fremstilling af ikke-metalliske mineralprodukter 

331 Teglværker 

332 Glasindustri 

333 Fremstilling af stentøj, finkeramiske og ildfaste produkter 

334 Fremstilling af cement, forarbejdning af kalk og gips 

335 Fremstilling af bygningsmaterialer og materialer til offentlige arbejder af 

beton og gibs samt af cementvarer 

339 Be- og forarbejdning af natursten samt fremstilling af andre ikke-metalliske 

mineralprodukter 

 

Klasse 34 Jern- og metalværker 

341 Jern- og stålværker (ifølge EKSF-traktaten inkl. koksværker) 

342 Produktion af stålrør 

343 Rørtrækningsforetagender og koldvalseværker 

344 Fremstilling og første tilvirkning af ikke-jernholdige metaller 

345 Støberier for jernholdige og ikke-jernholdige metaller 
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Klasse 35 Jern- og metalvareindustri (undtagen maskiner og transportmidler) 

351 Smedjer, presse- og hammerværker 

352 Stålformgivning og overfladeforædling 

353 Fremstilling af stål- og letmetalkonstruktioner 

354 Bygning af kedler og beholdere 

355 Fremstilling af jern-, blik- og metalvarer, undtagen elektrisk materiel 

359 Forskellige mekaniske virksomheder 

 

Klasse 36 Maskinindustri 

361 Fremstilling af landbrugsmaskiner og traktorer 

362 Fremstilling af kontormaskiner 

363 Fremstilling af metalbearbejdningsmaskiner, anordninger til maskiner og 

maskinværktøj 

364 Fremstilling af tekstilmaskiner og tilbehør samt symaskiner 

365 Fremstilling af maskiner og apparater til nærings- og nydelsesmiddelindu-

strien, den kemiske og beslægtede industri 

366 Fremstilling af bjergværks- og valseværksindretninger, bjergværksmaskiner, 

støberimaskiner, entreprenørmateriel, hejsemateriel og transportører 
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367 Fremstilling af tandhjul, gear, rullelejer og andre drivelementer 

368 Fremstilling af maskiner til andre bestemte industrigrene 

369 Fremstilling af andre maskinbygningsprodukter 

 

Klasse 37 Elektroindustri 

371 Fremstilling af isolerede elektrokabler, -ledninger og -tråd 

372 Fremstilling af elektromotorer, -generatorer og -transformatorer samt af 

kontakt- og installationsapparatur 

373 Fremstilling af industrielt elektroudstyr 

374 Bygning af fjernmeldeudstyr, fremstilling af målere, måle- og regulerings-

udstyr og elektromedicinsk udstyr o.l. 

375 Fremstilling af radio- og fjernsynsmodtagere, elektroakustisk udstyr og ind-

retninger samt af elektroniske apparater og elektroniske anlæg 

376 Fremstilling af elektriske husholdningsartikler 

377 Fremstilling af lamper og belysningsartikler 

378 Fremstilling af batterier og akkumulatorer 

379 Reparation, montage og teknisk installation af elektrotekniske produkter 
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ex Klasse 38 Transportmiddelindustri 

383 Bygning af motorkøretøjer og disses enkeltdele 

384 Motorkøretøjs- og cykelreparationsværksteder 

385 Fremstilling af motorcykler og cykler og disses enkeltdele 

389 Anden transportmiddelindustri 

 

Klasse 39 Anden fremstillingsvirksomhed 

391 Fremstilling af finmekaniske produkter 

392 Fremstilling af medicinmekaniske og ortopædisk-mekaniske produkter 

(undtagen ortopædisk fodtøj) 

393 Fremstilling af optisk og fotografisk udstyr 

394 Fremstilling og reparation af ure 

395 Fremstilling af smykker og guldsmedevarer, bearbejdning af ædelstene 

396 Fremstilling og reparation af musikinstrumenter 

397 Fremstilling af legetøj og sportsartikler 

399 Øvrige grene inden for de be- og forarbejdende erhverv 

 

Klasse 40 Bygge- og anlægsvirksomhed 

400 Bygge- og anlægsvirksomhed (uden nærmere angivelse) og nedrivnings-

virksomhed 

401 Byggevirksomhed vedrørende fundering, ydermure m.v. 

402 Entreprenørvirksomheder (bro-, vej- og jernbanebygning m.v.) 

403 Bygningsinstallation 

404 Bygningsfærdiggørelse 
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Direktiv 68/366/EØF 

 

(liberaliseringsdirektiv 68/365/EØF) 

 

NICE-nomenklaturen 

 

Klasse 20 A 200 Fremstilling af olier og fedt af animalsk eller vegetabilsk oprindelse 

20 B Næringsmiddelindustri (undtagen fremstilling af drikkevarer) 

201 Slagteri og fremstilling af kødvarer og kødkonserves 

202 Mejeri og mælkeforarbejdning 

203 Forarbejdning af frugt og grøntsager 

204 Konservering af fisk og andre saltvandsprodukter 

205 Møllerivirksomhed 

206 Fremstilling af brød, konditorvarer og andet bagværk 

207 Sukkerindustri 

208 Fremstilling af chokolade- og sukkervarer 

209 Øvrige næringsmiddelindustri 
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Klasse 21 Fremstilling af drikkevarer 

211 Fremstilling af ætylalkohol ved forgæring, af gær og af spirituosa 

212 Fremstilling af vin og lignende umaltede alkoholholdige drikkevarer 

213 Bryggeri og maltfremstilling 

214 Aftapning af mineralvand og fremstilling af alkoholfrie drikke 

 

ex 30  Gummiindustri; fremstilling af plastic og syntetiske fibre, stivelsesindustri 

304 Stivelsesindustri 

 

 

3 

 

Direktiv 82/489/EØF 

ISIC-nomenklaturen 

 

ex 855 Frisørsaloner (bortset fra pedicurevirksomhed og fagskoler for skønhedspleje) 
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Liste II 

 

Klasser fra direktiv 75/368/EØF, 75/369/EØF og 82/470/EØF 

 

1 

 

Direktiv 75/368/EØF (virksomhed, der omhandles i artikel 5, stk. 1) 

 

ISIC-nomenklaturen 

 

ex 04  Fiskeri 

 

043  Fiskeri i indre farvande 

 

ex 38  Fremstilling af transportmateriel 

 

381 Skibsbygning og reparation af skibe 

 

382 Fremstilling af jernbanemateriel 

 

386 Bygning af luftfartøjer (herunder fremstilling af rumfartsmateriel) 

 

ex 71 Sekundær virksomhed i forbindelse med transport og anden virksomhed end transport 

inden for følgende grupper: 

 

ex 711 Drift af sovevogne og spisevogne; vedligeholdelse af jernbanemateriel i re-

parationsværksteder; rengøring af jernbanevogne 

 

ex 712 Vedligeholdelse af materiel til personbefordring i by- og forstadsområder 

samt til mellembystrafik 
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ex 713 Vedligeholdelse af andet materiel til personbefordring ad landevej (f.eks. bi-

ler, rutebiler, hyrevogne) 

 

ex 714 Drift og vedligeholdelse af anlæg i forbindelse med landevejstransport 

(f.eks.: landeveje, tunneler og broer med vejafgift, rutebilstationer, parke-

ringspladser, bus- og sporvognsremiser) 

 

ex 716 Virksomhed i forbindelse med sejlads på indre vandveje (f.eks. drift og ved-

ligeholdelse af vandveje, havne og andre anlæg på indre vandveje; bugse-

ring og lodsning i havne, afmærkning af farvande, lastning og losning af 

skibe og andre tilsvarende former for virksomhed, såsom bjærgning af ski-

be, forhaling af fartøjer og drift af bådeskure) 

 

73  Kommunikation: postvæsen og telekommunikation 

 

ex 85  Ydelser 

 

854 Vask, kemisk rensning, farvning 

 

ex 856 Fotografiske atelierer: portrætfotografering, kommerciel fotografering, 

bortset fra pressefotografer 

 

ex 859 Ydelser ikke andetsteds anført (kun vedligeholdelse og rengøring af 

bygninger eller lokaler). 
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Direktiv 75/369/EØF (artikel 6: når virksomheden betragtes som industri- eller håndværksvirksom-

hed) 

 

ISIC-nomenklaturen 

 

Udøvelse af følgende former for erhvervsvirksomhed uden fast forretningssted 

 

a) køb og salg af varer  

− ved omførsel (ex ISIC-gruppe 612) 

− køb og salg af varer fra ikke-faste anlæg på overdækkede markedspladser samt fra ikke 

overdækkede markedspladser  

 

b) de former for virksomhed, der er omfattet af allerede vedtagne overgangsforanstaltninger, 

som udtrykkeligt udelukker eller ikke nævner disse virksomhedsformer uden fast forretnings-

sted 

 

3 

 

Direktiv 82/470/EØF (artikel 6, stk. 1 og 3) 

 

ISIC-nomenklaturen gruppe 718 og 720 

 

De pågældende former for virksomhed består særligt i: 

 

− at tilrettelægge, tilbyde og sælge til fast pris eller mod provision begrænsede arrangementer i 

forbindelse med en rejse eller et ophold eller at koordinere sådanne (transport, overnatning, 

forplejning, udflugter, osv.), uanset rejsens motiv [artikel 2, punkt B, litra a)] 

 

− at optræde som mellemled mellem fragtførerne inden for de forskellige transportformer og 

afsendere eller modtagere af gods, samt at træffe forskellige hermed forbundne dispositioner: 
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aa) for ordregivernes regning at afslutte kontrakter med fragtførerne 

 

bb) at vælge den transportform, det firma og den rute, der skønnes mest fordelagtig for or-

dregiveren 

 

cc) at sørge for den praktiske tilrettelæggelse af transporten (for eksempel den for transpor-

ten nødvendige emballage); at udøve forskellige biaktiviteter under transporten (for ek-

sempel at sikre forsyningen af is til kølevogne) 

 

dd) at ordne de med transporten forbundne formaliteter, såsom udfærdigelse af fragtbreve; 

at gruppere og sortere forsendelserne 

 

ee) at koordinere de enkelte transportetaper: transit, videreforsendelse og omladning samt 

forskellige afsluttende aktiviteter 

 

ff) henholdsvis at fremskaffe fragter til transportvirksomhederne og transportmuligheder 

for afsendere og modtagere af gods 

 

− at beregne transportomkostningerne og kontrollere afregningen heraf 

 

− at foretage visse henvendelser, permanent eller lejlighedsvis, i en reders eller en 

søtransportvirksomheds navn og for dennes regning (til havnemyndigheder, 

skibsprovianteringsfirmaer osv.) 

 

[Virksomhed, der omhandles i artikel 2, punkt A, litra a), b) eller d)] 
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Liste III 

 

Direktiv 64/222/EØF, 68/364/EØF, 68/368/EØF, 75/368/EØF, 75/369/EØF, 70/523/EØF og 

82/470/EØF 

 

1 

 

Direktiv 64/222/EØF 

 

(liberaliseringsdirektiv 64/223/EØF og 64/224/EØF) 

 

1. Selvstændig erhvervsvirksomhed inden for engroshandelen, bortset fra engroshandelen med 

lægemidler og farmaceutiske produkter, med giftstoffer og sygdomsfremkaldende stoffer samt 

engroshandelen med kul (ex-gruppe 611) 

 

2. Erhvervsvirksomhed som formidler, der har til opgave på grundlag af et eller flere hverv at 

forberede eller afslutte handler i en andens navn og for en andens regning 

 

3. Erhvervsvirksomhed som formidler, der uden vedvarende at have dette til opgave, formidler 

kontakt mellem personer, som ønsker at afslutte kontrakter umiddelbart med hinanden, forbe-

reder disses handler eller medvirker ved deres afslutning 

 

4. Erhvervsvirksomhed som formidler, der i eget navn og for en andens regning afslutter handler 

 

5. Erhvervsvirksomhed som formidler, der for en andens regning afholder engroshandelsauktio-

ner 

 

6. Erhvervsvirksomhed som formidler, som går fra dør til dør for at optage ordrer 

 

7. Tjenesteydelser, der udføres erhvervsmæssigt af en ikke-selvstændig formidler, der står i tje-

nesteforhold til en eller flere handels-, industri- eller håndværksvirksomheder. 
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Direktiv 68/364/EØF 

 

(liberaliseringsdirektiv 68/363/EØF) 

 

ex ISIC-gruppe 612 Detailhandelen 

 

Undtagne erhverv: 

 

012 Udlejning af landbrugsmaskiner 

 

640 Handel med og udlejning af fast ejendom 

 

713 Udlejning af automobiler, køretøjer og heste 

 

718 Udlejning af jernbanevogne og -wagoner 

 

839 Udlejning af maskiner til handelsforetagender 

 

841 Udlejning af biografteaterpladser og udlejning af film 

 

842 Udlejning af teaterpladser og udlejning af teaterudstyr 

 

843 Udlejning af skibe og både, cykler og automater 

 

853 Udlejning af møblerede værelser 

 

854 Udlejning af hvidevarer 

 

859 Udlejning af klæder 
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Direktiv 68/368/EØF 

 

(liberaliseringsdirektiv 68/367/EØF) 

 

ISIC-nomenklaturen 

 

ex ISIC-klasse 85: 

 

1. Restaurations- og udskænkningsvirksomhed (ISIC-gruppe 852) 

 

2. Hotel- og campingpladsvirksomhed (ISIC-gruppe 853) 

 

4 

 

Direktiv 75/368/EØF (artikel 7) 

 

Alle former for virksomhed i bilaget til direktiv 75/368/EØF bortset fra dem, der er anført i direkti-

vets artikel 5, stk. 1 (liste II, nr. 1, i nærværende bilag) 

 

ISIC-nomenklaturen 

 

ex 62  Banker og andre pengeinstitutter 

 

ex 620 Patentbureauer og foretagender til udbetaling af afgifter 

 

ex 71  Transport 

 

ex 713 Personbefordring ad landevej (bortset fra befordring med motorkøre-

tøjer) 

 

ex 719 Drift af rørledninger til fremføring af flydende kulbrinter og andre 

flydende kemiske stoffer 
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ex 82  Tjenesteydelser til offentligheden 

 

827 Biblioteker, museer, botaniske og zoologiske haver 

 

ex 84  Forlystelser, sport m.m. 

 

843 Forlystelser og sport, ikke andetsteds anført 

 

− sportsvirksomhed (sportspladser, arrangering af sportsstævner osv.), undta-

gen sportsinstruktører 

 

− spillevirksomhed (væddeløbsstalde, spillebaner, væddeløbsbaner osv.) 

 

− andre forlystelser (cirkus, forlystelsesparker og anden underholdning) 

 

ex 85  Personlige tjenesteydelser 

 

ex 851 Hushjælp 

 

ex 855 Skønhedspleje og manicurevirksomhed, bortset fra pedicurevirksom-

hed, fagskoler for skønhedspleje og frisører 
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ex 859 Personlige tjenesteydelser ikke andetsteds anført, bortset fra idræts-

massage og paramedicinsk massage samt bjergførervirksomhed, om-

grupperet som følger: 

 

− desinfektion og bekæmpelse af skadedyr 

 

− udlejning af klæder og opbevaring 

 

− ægteskabsbureauer og tilsvarende virksomhed 

 

− virksomhed, der har karakter af sandsiger- og spådomsvirksom-

hed 

 

− tjenesteydelser inden for hygiejne og dertil knyttet virksomhed 

 

− begravelsesvæsen og vedligeholdelse af kirkegårde 

 

− rejseledere og turisttolke 

 

5 

 

Direktiv 75/369/EØF (artikel 5) 

 
Følgende former for erhvervsvirksomhed uden fast forretningssted: 

 
a) køb og salg af varer 

 

− ved omførsel (ex ISIC-gruppe 612) 

 
− fra ikke-faste anlæg på overdækkede markedspladser samt fra ikke overdækkede mar-

kedspladser 

 
b) de former for virksomhed, der er omfattet af allerede vedtagne overgangsforanstaltninger, 

som udtrykkeligt udelukker eller ikke nævner disse virksomhedsformer uden fast forretnings-

sted. 
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Direktiv 70/523/EØF 

 

Selvstændig erhvervsvirksomhed inden for engroshandelen med kul og formidlervirksomhed inden 

for kulsektoren (ISIC-nomenklaturen ex gruppe 6112) 

 

7 

 

Direktiv 82/470/EØF (artikel 6, stk. 2) 

 

[Former for virksomhed, der er nævnt i artikel 2, punkt A, litra c) eller e), punkt B, litra b), punkt C 

eller D] 

 

De pågældende former for virksomhed består særligt i: 

 
− at udleje jernbanevogne til personbefordring eller godstransport 
 
− at optræde som mellemled ved køb, salg eller leje af fartøjer 
 
− at udarbejde, forhandle og afslutte kontrakter vedrørende befordring af emigranter 
 
− for deponentens regning at modtage alle former for genstande og varer, uanset om disse er 

underlagt toldbehandling, til opbevaring i toldoplag, pakhuse, møbelopbevaringsmagasiner, 
kølehuse, siloer osv. 

 
− til deponenten at udstede et dokument vedrørende den genstand eller vare, som er modtaget til 

opbevaring 
 
− at stille folde, foder og salgssteder til rådighed for kvæg under midlertidig opstaldning, enten 

før salget eller i transit til eller fra et marked 
 
− at udføre kontrol eller teknisk besigtigelse af motorkøretøjer 
 
− at måle og veje varer. 
 

________________________
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BILAG V 

 

Anerkendelse på grundlag af koordinering af mindstekrav til uddannelse 

 

V.1. Læge 
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5.1.1. Beviser for medicinsk grunduddannelse 

Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager uddannelsesbeviset Referencedato  
België / 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van arts / Diplôme de docteur 
en médecine 

– Les universités / De universiteiten 
– Le Jury compétent d'enseignement de la 

Communauté française / De bevoegde 
Examencommissie van de Vlaamse Ge-
meenschap  

 20. december 1976 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu všeobecné lékařství (doktor 
medicíny, MUDr.) 

Lékářská fakulta univerzity v České 
republice 

Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce 1. maj 2004 

Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig 
embedseksamen 

Medicinsk universitetsfakultet – Autorisation som læge, udstedt af Sund-
hedsstyrelsen og 

– Tilladelse til selvstændigt virke som læge 
(dokumentation for gennemført praktisk 
uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen 

20. december 1976 

Deutschland – Zeugnis über die Ärztliche Prüfung 
– Zeugnis über die Ärztliche Staatsprü-

fung und Zeugnis über die Vorberei-
tungszeit als Medizinalassistent, so-
weit diese nach den deutschen 
Rechtsvorschriften noch für den Ab-
schluss der ärztlichen Ausbildung 
vorgesehen war 

Zuständige Behörden Bescheinigung über die Ableistung der 
Tätigkeit als Arzt im Praktikum 

20. december 1976 

Eesti Diplom arstiteaduse  
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  1. maj 2004 
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Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager uddannelsesbeviset Referencedato  
Ελλάς Πτυχίo Iατρικής  – Iατρική Σχoλή Παvεπιστηµίoυ, 

– Σχoλή Επιστηµώv Υγείας, Τµήµα I-
ατρικής Παvεπιστηµίoυ 

 1. januar 1981 

España Título de Licenciado en Medicina y 
Cirugía 

– Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad 

 1. januar 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur en médecine Universités  20. december 1976 
Ireland 

 
Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20. december 1976 

Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all’esercizio della 
medicina e chirurgia 

20. december 1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συµβούλιο  1. maj 2004 
Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola  1. maj 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą gydytojo kvalifikaciją 
Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą 

medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją 
1. maj 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine, 
chirurgie et accouchements,  

Jury d’examen d’Etat Certificat de stage 20. december 1976 

 
Magyarország 

Általános orvos oklevél 
(doctor medicinae univer- 
sae, röv.: dr. med. univ.) 

Egyetem  1. maj 2004 

Malta Lawrja ta' Tabib tal-Medi- 
ċina u l-Kirurġija 

Universita` ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
maħruġ mill-Kunsill Mediku 

1. maj 2004 

Nederland 
 

Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd artsexamen 

Faculteit Geneeskunde  20. december 1976 
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Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager uddannelsesbeviset Referencedato  
1. Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades Doktor der 
gesamten Heilkunde (bzw. Doctor 
medicinae universae, Dr.med.univ.) 

1. Medizinische Fakultät einer Universität 
 

Österreich 

2. Diplom über die spezifische 
Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom 

2. Österreichische Ärztekammer 

 1. januar 1994 

Polska Dyplom ukończenia stu- 
diów wyższych na kie- 
runku lekarskim z tytu- 
łem "lekarza" 

1. Akademia Medyczna  
2. Uniwersytet Medyczny 
3. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Lekarski Egzamin Pań- 
stwowy 

1. maj 2004 

Portugal Carta de Curso de licenciatura em 
medicina 

Universidades Diploma comprovativo da conclusão do 
internato geral emitido pelo Ministério da 
Saúde 

1. januar 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "doktor medicine / doktorica 
medicine" 

Univerza  1. maj 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor medicíny" 
("MUDr.") 

Vysoká škola  1. maj 2004 

Suomi/ 
Finland 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Medicine licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors universi-
tet 

– Kuopion yliopisto 
– Oulun yliopisto 
– Tampereen yliopisto 
– Turun yliopisto 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksesta / Examenbevis om 
tilläggsutbildning för läkare inom primärvården 

1. januar 1994 

Sverige 
 

Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av 
Socialstyrelsen 

1. januar 1994 

United Kingdom Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20. december 1976 
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5.1.2. Beviser for uddannelse som speciallæge 
 

Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Referencedato  
België/ Belgique/ 

Belgien 
Bijzondere beroepstitel van geneesheer-
specialist / Titre professionnel particulier 
de médecin spécialiste 

Minister bevoegd voor Volksgezondheid / Ministre de la Santé 
publique 
 

20. december  1976 

Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 1. maj 2004 
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 

speciallæge 
Sundhedsstyrelsen 20. december 1976 

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20. december 1976 
Eesti Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi 

erialal 
Tartu Ülikool 1. maj 2004 

1. Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 
2. Νoµαρχία 

1. januar 1981 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1. januar 1986 
1.Certificat d’études spéciales de 
médecine 

1. Universités 

2. Attestation de médecin spécialiste 
qualifié 

2. Conseil de l’Ordre des médecins 

3.Certificat d’études spéciales de 
médecine 

3. Universités 

France 

4.Diplôme d’études spécialisées ou 
spécialisation complémentaire qualifiante 
de médecine 

4.Universités 

20. december 1976 

Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority 20. december 1976 
Italia Diploma di medico specialista Università 20. december 1976 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συµβούλιο 1. maj 2004 
Latvija "Sertifikāts"–kompetentu 

iestāžu izsniegts dokuments, kas aplieci-
na, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas 
eksāmenu specialitātē 

Latvijas Ārstu biedrība  
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība 
 

1. maj 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą gydytojo specialisto profesinę 
kvalifikaciją 

Universitetas 1. maj 2004 

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20. december 1976 
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Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Referencedato  

Magyarország Szakorvosi bizonyítvány 
 

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1. maj 2004 

Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1. maj 2004 
Nederland 

 
Bewijs van inschrijving in een 
Specialistenregister 

– Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 
Geneeskunst 

– Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Ko-
ninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Ge-
neeskunst 

20. december 1976 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1. januar 1994 
Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1. maj 2004 

1.Grau de assistente 1. Ministério da Saúde Portugal 
2.Titulo de especialista 2. Ordem dos Médicos 

1. januar 1986 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem 
izpitu 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1. maj 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita 1. maj 2004 
1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 
2. Kuopion yliopisto 
3. Oulun yliopisto 
4. Tampereen yliopisto 

Suomi/ 
Finland 

Erikoislääkärin tutkinto / 
Specialläkarexamen 

5. Turun yliopisto 

1. januar 1994 

Sverige 
 

Bevis om specialkompetens som läkare, 
utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1. januar 1994 

United Kingdom Certificate of Completion of specialist 
training 

Competent authority 20. december 1976 
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5.1.3. Benævnelser for speciallægeuddannelser 
 

 Anæstesiologi 
Uddannelsens mindstevarighed: 3 år 

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme 
Uddannelsens mindstevarighed: 5 år 

Land Benævnelse  Benævnelse 
Belgique/België/ 
Belgien 

Anesthésie-réanimation / Anesthesie 
reanimatie 

Chirurgie / Heelkunde 

Česká republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie 
Danmark Anæstesiologi Kirurgi eller kirurgiske sygdomme 
Deutschland Anästhesiologie Chirurgie 
Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia 
Ελλάς Αvαισθησιoλoγία Χειρoυργική 
España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo 
France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Chirurgie générale 
Ireland Anaesthesia General surgery 
Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale 
Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική 
Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija 
Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija 
Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 
Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet 
Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali 
Nederland Anesthesiologie Heelkunde 
Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie 
Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna 
Portugal Anestesiologia Cirurgia geral 
Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in 

perioperativna intenzivna medicina 
Splošna kirurgija 

Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia 
Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi 

och intensivvård 
Yleiskirurgia / Allmän kirurgi 

Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi 
United Kingdom Anaesthetics General surgery 
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Neurokirurgi eller kirurgiske 

nervesygdomme 
Uddannelsens mindstevarighed: 5 år 

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og 
fødselshjælp 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år  
Land Benævnelse Benævnelse 

Belgique/België/ 
Belgien  

Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie en 
verloskunde 

Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví 
Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske 

nervesygdomme 
Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og 
fødselshjælp 

Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia 
Ελλάς Νευρoχειρoυργική  Μαιευτική-Γυvαικoλoγία 
España Neurocirugía Obstetricia y ginecología 
France Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia
Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική – Γυναικολογία 
Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība 
Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija 
Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat 
Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija 
Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie 
Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia 
Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia 
Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo 
Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo 
Suomi/Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och 

förlossningar 
Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi 
United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
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Intern medecin 

Uddannelsens mindstevarighed: 5 år 
Oftalmologi eller øjensygdomme 

Uddannelsens mindstevarighed: 3 år 
Land Benævnelse Benævnelse 

Belgique/België/ 
Belgien 

Médecine interne / Inwendige geneeskunde Ophtalmologie / Oftalmologie 

Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie 
Danmark Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme 
Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde 
Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia 
Ελλάς Παθoλoγία Οφθαλµoλoγία 
España Medicina interna Oftalmología 
France Médecine interne Ophtalmologie 
Ireland General medicine Ophthalmic surgery 
Italia Medicina interna Oftalmologia 
Κύπρος Παθoλoγία Οφθαλµολογία 
Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija 
Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija 
Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie 
Magyarország Belgyógyászat Szemészet 
Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija 
Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde 
Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie 
Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka 
Portugal Medicina interna Oftalmologia 
Slovenija Interna medicina Oftalmologija 
Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia 
Suomi/Finland Sisätaudit / Inre medicin Silmätaudit / Ögonsjukdomar 
Sverige Internmedicin Ögonsjukdomar (oftalmologi) 
United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology 
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Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-

halssygdomme 
Uddannelsens mindstevarighed: 3 år 

Pædiatri eller sygdomme hos børn  
Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 

Land Benævnelse Benævnelse 
Belgique/België/ 
Belgien 

Oto-rhino-laryngologie / 
Otorhinolaryngologie 

Pédiatrie / Pediatrie 

Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství 
Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-

halssygdomme 
Pædiatri eller sygdomme hos børn 

Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinderheilkunde 
Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria 
Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία Παιδιατρική 
España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas especificas 
France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Ireland Otolaryngology Paediatrics 
Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria 
Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 
Latvija Otolaringoloģija Pediatrija 
Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos 
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat 
Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija 
Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde 
Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Kinder – und Jugendheilkunde 
Polska Otorynolaryngologia Pediatria 
Portugal Otorrinolaringologia Pediatria 
Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija 
Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria 
Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- 

och halssjukdomar 
Lastentaudit / Barnsjukdomar 

Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-
laryngologi) 

Barn- och ungdomsmedicin 

United Kingdom Otolaryngology Paediatrics 
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Medicinske lungesygdomme 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme 

Uddannelsens mindstevarighed: 5 år 
Land Benævnelse Benævnelse 

Belgique/België/ 
Belgien 

Pneumologie Urologie 

Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie 
Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme 
Deutschland Pneumologie Urologie 
Eesti Pulmonoloogia Uroloogia 
Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πvευµovoλoγία  Ουρoλoγία 
España Neumología Urología 
France Pneumologie Urologie 
Ireland Respiratory medicine Urology 
Italia Malattie dell’apparato respiratorio Urologia 
Κύπρος Πνευµονολογία – Φυµατιολογία Ουρολογία 
Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija 
Lietuva Pulmonologija Urologija 
Luxembourg Pneumologie Urologie 
Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia 
Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija 
Nederland Longziekten en tuberculose Urologie 
Österreich Lungenkrankheiten Urologie 
Polska Choroby płuc Urologia 
Portugal Pneumologia Urologia 
Slovenija Pnevmologija Urologija 
Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia 
Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia / 

Lungsjukdomar och allergologi 
Urologia / Urologi 

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi 
United Kingdom Respiratory medicine Urology 
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Ortopædisk kirurgi 

Uddannelsens mindstevarighed: 5 år 
Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Land Benævnelse Benævnelse 

Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie orthopédique / Orthopedische 
heelkunde  

Anatomie pathologique / Pathologische anatomie 

Česká republika Ortopedie Patologická anatomie 
Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser 
Deutschland Orthopädie Pathologie 
Eesti Ortopeedia Patoloogia 
Ελλάς Ορθoπεδική Παθoλoγική Αvατoµική 
España Traumatología y cirugía ortopédica Anatomía patológica 
France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques 
Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology 
Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica 
Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατοµία – Ιστολογία 
Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija 
Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija 
Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique 
Magyarország Ortopédia Patológia 
Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija 
Nederland Orthopedie Pathologie 
Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie 
Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia 
Portugal Ortopedia Anatomia patologica 
Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija 
Slovensko Ortopédia Patologická anatómia 
Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och 

traumatologi  
Patologia / Patologi 

Sverige Ortopedi Klinisk patologi 
United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 
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Neurologi eller medicinske 

nervesygdomme 
Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 

Psykiatri 
Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 

Land Benævnelse Benævnelse 
Belgique/België/ 
Belgien 

Neurologie Psychiatrie 

Česká republika Neurologie Psychiatrie 
Danmark Neurologi eller medicinske 

nervesygdomme 
Psykiatri 

Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie 
Eesti Neuroloogia Psühhiaatria 
Ελλάς Νευρoλoγία Ψυχιατρική 
España Neurología Psiquiatría 
France Neurologie Psychiatrie 
Ireland Neurology Psychiatry 
Italia Neurologia Psichiatria 
Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική 
Latvija Neiroloģija Psihiatrija 
Lietuva Neurologija Psichiatrija 
Luxembourg Neurologie Psychiatrie 
Magyarország Neurológia Pszichiátria 
Malta Newroloġija Psikjatrija 
Nederland Neurologie Psychiatrie 
Österreich Neurologie Psychiatrie 
Polska Neurologia Psychiatria 
Portugal Neurologia Psiquiatria 
Slovenija Nevrologija Psihiatrija 
Slovensko Neurológia Psychiatria 
Suomi/Finland Neurologia / Neurologi Psykiatria / Psykiatri 
Sverige Neurologi Psykiatri 
United Kingdom Neurology General psychiatry 
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Diagnostisk radiologi eller 

røntgenundersøgelse 
Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 

Onkologi  
Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 

Land Benævnelse Benævnelse 
Belgique/België/ 
Belgien 

Radiodiagnostic / Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie 

Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie  
Danmark Diagnostik radiologi eller 

røntgenundersøgelse  
Onkologi 

Deutschland Diagnostische Radiologie  Strahlentherapie 
Eesti Radioloogia Onkoloogia 
Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική Ακτιvoθεραπευτική – Ογκολογία  
España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica 
France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie radiothérapique 
Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology 
Italia Radiodiagnostica Radioterapia 
Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική 
Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija 
Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija 
Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie 
Magyarország Radiológia Sugárterápia 
Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija 
Nederland Radiologie Radiotherapie 
Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie - Radioonkologie 
Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna 
Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia 
Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija 
Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia 
Suomi/Finland Radiologia / Radiologi Syöpätaudit / Cancersjukdomar 
Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi) 
United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology 
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Plastikkirurgi  
Uddannelsens mindstevarighed: 5 år 

Klinisk biologi 
Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 

Land Benævnelse Benævnelse 
Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie plastique, reconstructrice et 
esthétique / Plastische, reconstructieve en 
esthetische heelkunde 

Biologie clinique / Klinische biologie 

Česká republika Plastická chirurgie  
Danmark Plastikkirurgi  
Deutschland Plastische Chirurgie  
Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin 
Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική  
España Cirugía plástica y reparadora Análisis clínicos 
France Chirurgie plastique, reconstructrice et 

esthétique 
Biologie médicale 

Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic 
surgery 

 

Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica 
Κύπρος Πλαστική Χειρουργική  
Latvija Plastiskā ķirurģija  
Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina 
Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique 
Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika 
Malta Kirurġija Plastika  
Nederland Plastische chirurgie  
Österreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie 
Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna 
Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva Patologia clinica 
Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija  
Slovensko Plastická chirurgia  
Suomi/Finland Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi  
Sverige Plastikkirurgi  
United Kingdom Plastic surgery  
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Klinisk mikrobiologi 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Klinisk biokemi 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Land Benævnelse Benævnelse 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie 
Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi 
Deutschland Mikrobiologie und 

Infektionsepidemiologie 
 

Eesti   
Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία 

2. Μικρoβιoλoγία 
 

España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica 
France   
Ireland Microbiology Chemical pathology 
Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica 
Κύπρος Μικροβιολογία  
Latvija Mikrobioloģija  
Lietuva   
Luxembourg Microbiologie Chimie biologique 
Magyarország Orvosi mikrobiológia  
Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika  
Nederland Medische microbiologie Klinische chemie  
Österreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik 
Polska Mikrobiologia lekarska  
Portugal   
Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija 
Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia 
Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologi Kliininen kemia / Klinisk kemi 
Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi 
United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology 
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Klinisk Immunologi 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme 

Uddannelsens mindstevarighed: 5 år 
Land Benævnelse Benævnelse 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax* 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie 
Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme 
Deutschland  Herzchirurgie 
Eesti  Torakaalkirurgia 
Ελλάς  Χειρουργική Θώρακος 
España Immunología Cirugía torácica 
France  Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery 
Italia  Chirurgia toracica; Cardiochirurgia 
Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος 
Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija 
Lietuva  Krūtinės chirurgija 
Luxembourg  Chirurgie thoracique 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet 
Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika 
Nederland  Cardio-thoracale chirurgie 
Österreich Immunologie  
Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej 
Portugal  Cirurgia cardiotorácica 
Slovenija  Torakalna kirurgija 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia 
Suomi/Finland  Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi 
Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi 
United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery 

Ophævelsesdato, jf. artikel 25, stk. 5: * 1. januar 1983 
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Børnekirurgi 

Uddannelsens mindstevarighed: 5 år 
Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme 

Uddannelsens mindstevarighed: 5 år 
Land Benævnelse Benævnelse 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde* 

Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie 
Danmark  Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme 
Deutschland Kinderchirurgie  
Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia 
Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv  Αγγειoχειρoυργική 
España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular 
France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire 
Ireland Paediatric surgery  
Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare 
Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων 
Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija 
Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire 
Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet 
Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari 
Nederland   
Österreich Kinderchirurgie  
Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa 
Portugal Cirurgia pediátrica Cirurgia vascular 
Slovenija  Kardiovaskularna kirurgija 
Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia 
Suomi/Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi 
Sverige Barn- och ungdomskirurgi  
United Kingdom Paediatric surgery  

 
Ophævelsesdato, jf. artikel 25, stk. 5: * 1. januar 1983 
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Kardiologi 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-

tarmsygdomme 
Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 

Land Benævnelse Benævnelse 
Belgique/België/ 
Belgien 

Cardiologie  Gastro-entérologie / Gastroenterologie 

Česká republika Kardiologie Gastroenterologie 
Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske 

mavetarmsygdomme 
Deutschland Kardiologie  
Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia 
Ελλάς Καρδιoλoγία Γαστρεvτερoλoγία 
España Cardiología Aparato digestivo 
France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-entérologie et hépatologie 
Ireland Cardiology Gastro-enterology 
Italia Cardiologia Gastroenterologia 
Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 
Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija 
Lietuva Kardiologija Gastroenterologija 
Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie 
Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia 
Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija 
Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten 
Österreich   
Polska Kardiologia Gastrenterologia 
Portugal Cardiologia Gastrenterologia 
Slovenija  Gastroenterologija 
Slovensko Kardiológia Gastroenterológia 
Suomi/Finland Kardiologia / Kardiologi Gastroenterologia / Gastroenterologi 
Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 
United Kingdom Cardiology Gastro-enterology 
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Reumatologi 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Hæmatologi eller blodsygdomme 

Uddannelsens mindstevarighed: 3 år 
Land Benævnelse Benævnelse 

Belgique/België/ 
Belgien 

Rhumathologie / reumatologie  

Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství 
Danmark Reumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme 
Deutschland   
Eesti Reumatoloogia Hematoloogia 
Ελλάς Ρευµατoλoγία Αιµατoλoγία 
España Reumatología Hematología y hemoterapia 
France Rhumatologie  
Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) 
Italia Reumatologia Ematologia 
Κύπρος Ρευµατολογία Αιµατολογία 
Latvija Reimatoloģija Hematoloģija 
Lietuva Reumatologija Hematologija 
Luxembourg Rhumatologie Hématologie 
Magyarország Reumatológia Haematológia 
Malta Rewmatoloġija  Ematoloġija 
Nederland Reumatologie  
Österreich   
Polska Reumatologia Hematologia 
Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia 
Slovenija   
Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia 
Suomi/Finland Reumatologia / Reumatologi Kliininen hematologia / Klinisk hematologi 
Sverige Reumatologi Hematologi 
United Kingdom Rheumatology Haematology 
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