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2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 skall varje medlemsstat, när det gäller tillträde 

till och utövande av verksamhet som arkitekt med yrkestiteln arkitekt, som bevis på formella 

kvalifikationer erkänna intyg som utfärdas för medborgare i medlemsstaterna av de medlemsstater 

där tillträde till och utövande av verksamhet som arkitekt var reglerad vid nedanstående datum och 

ge dessa intyg samma ställning på sitt territorium som de intyg medlemsstaten själv utfärdar: 

 

a) Den 1 januari 1995 för Österrike, Finland och Sverige. 

 

b) Den 1 maj 2004 för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, 

Slovenien och Slovakien. 

 

c) Den 5 augusti 1987 för övriga medlemsstater. 

 

De intyg som avses i första stycket skall ange att innehavaren har fått tillstånd att bära yrkestiteln 

arkitekt senast detta datum och har varit aktivt verksam på området enligt dessa bestämmelser under 

minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget. 
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Kapitel IV 

 

Gemensamma bestämmelser om etablering 

 

Artikel 50  

 

Handlingar och formföreskrifter 

 

1. När de behöriga myndigheterna i den mottagande medlemsstaten fattar beslut om en ansökan 

om tillstånd att utöva ett reglerat yrke genom tillämpning av denna avdelning, kan de begära de 

handlingar och intyg som nämns i bilaga VII. 

 

De handlingar som avses i punkterna 1 d, e och f i bilaga VII får inte vara äldre än tre månader då 

de fogas till ansökan. 

 

Medlemsstater, institutioner och andra juridiska personer skall behandla överlämnade uppgifter 

konfidentiellt. 

 

2. Om det finns skälig grund för tvivel får den mottagande medlemsstaten kräva att de behöriga 

myndigheterna i en annan medlemsstat styrker äktheten av de utbildnings-, examens- och andra 

behörighetsbevis som utfärdats i den andra medlemsstaten samt, i tillämpliga fall, intygar att 

personen i fråga, för de yrken som avses i kapitel III i detta avsnitt, har uppfyllt de minimikrav på 

utbildning som avses i artiklarna 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 och 46. 
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3. Om det finns skälig grund för tvivel, och om bevis på formella kvalifikationer i enlighet med 

artikel 3.1 c har utfärdats av en behörig myndighet i en medlemsstat och innefattar utbildning som 

erhållits helt eller delvis vid en inrättning som etablerats lagligt i en annan medlemsstat, skall den 

mottagande medlemsstaten ha rätt att kontrollera hos det behöriga organet i den medlemsstat där 

examensbeviset har utfärdats 

 

a) huruvida utbildningskursen vid den institution som gav utbildningen har godkänts formellt av 

utbildningsanstalten i den medlemsstat där examensbeviset har utfärdats, 

 

b) huruvida det utfärdade beviset på formella kvalifikationer är detsamma som skulle ha 

utfärdats om kursen hade följts helt och hållet i den medlemsstat där examensbeviset har 

utfärdats, 

 

c) huruvida beviset på formella kvalifikationer ger samma yrkesrättigheter i den medlemsstat där 

examensbeviset har utfärdats. 

 

4. Om en mottagande medlemsstat av sina medborgare kräver edsavläggelse eller en högtidlig 

försäkran för tillträde till ett reglerat yrke och ordalydelsen i denna ed eller förklaring inte kan 

användas av medborgare i de andra medlemsstaterna, skall medlemsstaten sörja för att den berörde 

kan använda passande och likvärdiga formuleringar. 
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Artikel 51 

 

Förfarande för ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer 

 

1. Den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten skall bekräfta mottagandet av 

ansökan inom en månad från och med mottagandet och underrätta sökanden om handlingar 

eventuellt saknas. 

 

2. En ansökan om tillstånd att få utöva ett reglerat yrke skall behandlas och ett vederbörligen 

motiverat beslut fattas av den mottagande medlemsstatens behöriga myndighet snarast möjligt och 

under alla omständigheter inom tre månader efter det att den fullständiga ansökan inkom. Denna 

tidsfrist kan emellertid förlängas med en månad i fall som omfattas av kapitlen I och II i denna 

avdelning. 

 

3. Beslutet eller underlåtenhet att meddela beslut inom föreskriven tid kan överklagas hos 

domstol enligt nationell rätt. 

 

Artikel 52  

 

Användande av yrkestitel 

 

1. Om användandet av yrkestiteln för en av yrkesverksamheterna i fråga är reglerat i en 

mottagande medlemsstat, skall de övriga medlemsstaternas medborgare vilka har tillstånd att utöva 

ett reglerat yrke med stöd av avdelning III bära den yrkestitel som i den mottagande medlemsstaten 

motsvarar detta yrke och använda eventuell förkortning. 
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2. Om ett yrke är reglerat i den mottagande medlemsstaten genom en sådan sammanslutning 

eller organisation som avses i artikel 3.2, får medlemsstaternas medborgare bara använda den 

yrkestitel eller den förkortning som sammanslutningen eller organisationen fastställt om de kan visa 

att de tillhör sammanslutningen eller organisationen. 

 

Om medlemskapet i sammanslutningen eller organisationen är förenat med vissa kvalifikationer, 

kan detta krav då det gäller de övriga medlemsstaternas medborgare som innehar 

yrkeskvalifikationer bara göras gällande på de villkor som föreskrivs i detta direktiv. 

 

Avdelning IV  

 

Detaljerade villkor för utövande av yrket 

 

Artikel 53  

 

Språkkunskaper 

 

Personer som får sina yrkeskvalifikationer erkända bör ha nödvändiga språkkunskaper för att utöva 

yrkesverksamheten i den mottagande medlemsstaten. 
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Artikel 54  

 

Användande av akademisk titel 

 

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 7 och 52 skall den mottagande medlemsstaten se 

till att de berörda personerna har rätt att använda akademiska titlar från ursprungsmedlemsstaten, 

och den eventuella förkortningen av denna, på ursprungsmedlemssstatens språk. Den mottagande 

medlemsstaten får kräva att denna titel följs av namn och plats för den institution eller 

examensnämnd som utfärdat den. Om den akademiska titel som används i ursprungsmedlemsstaten 

kan förväxlas med en titel som i den mottagande medlemsstaten kräver kompletterande utbildning, 

som personen i fråga inte har genomgått, får denna medlemsstat kräva att vederbörande använder 

den akademiska titeln från ursprungsmedlemsstaten i en lämplig form som den mottagande 

medlemsstaten anger. 

 

Artikel 55  

 

Anslutning till försäkringskassa 

 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.1 och artikel 6 första stycket b, skall de 

medlemsstater som kräver att de personer som förvärvat sina yrkeskvalifikationer på deras 

territorium skall fullgöra en förberedande praktiktjänstgöring och/eller ha yrkeserfarenhet för att få 

anslutas till en försäkringskassa, ge innehavare av yrkeskvalifikationer som läkare och tandläkare 

som förvärvats i en annan medlemsstat dispens från detta krav. 
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Avdelning V  

 

Administrativt samarbete och genomförandebefogenheter 

 

Artikel 56  

 

Behöriga myndigheter 

 

1. De behöriga myndigheterna i den mottagande medlemsstaten och ursprungsmedlemsstaten 

skall bedriva ett nära samarbete och ge varandra ömsesidigt bistånd för att underlätta tillämpningen 

av detta direktiv. De skall garantera att de upplysningar som utväxlas behandlas konfidentiellt. 

 

2. De behöriga myndigheterna i den mottagande medlemsstaten och ursprungsmedlemsstaten 

skall utbyta information om disciplinära åtgärder eller straffrättsliga påföljder som vidtagits eller 

andra allvarliga, specifika omständigheter som kan ha följder för utövandet av verksamheten enligt 

detta direktiv, med iakttagande av lagstiftningen om skydd av personuppgifter enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 

uppgifter1 och direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och 

integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk 

kommunikation)2. 

 

                                                 
1  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom direktiv (EG) nr 1882/2003. 
2  EGT L 201, 31.7.2002, s. 37. 
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Ursprungsmedlemsstaten skall kontrollera om förhållandena är riktiga och dess myndigheter avgöra 

typ och omfattning av de undersökningar som skall göras och meddela den mottagande 

medlemsstaten vilka konsekvenser landet drar av de lämnade uppgifterna. 

 

3. Senast den …* skall varje medlemsstat utse de behöriga myndigheter och organ som är 

bemyndigade att utfärda eller ta emot bevis på formella kvalifikationer och andra handlingar eller 

upplysningar, samt de behöriga myndigheter och organ som är bemyndigade att motta 

ansökningarna och fatta de beslut som avses i detta direktiv, och de skall genast underrätta övriga 

medlemsstater och kommissionen om detta. 

 

4. Varje medlemsstat skall utse en samordnare för verksamheten för de myndigheter som avses i 

punkt 1 och underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om detta. 

 

Samordnarna skall ha följande uppgifter: 

 

a) Att främja enhetlig tillämpning av direktivet. 

 

b) Att inhämta alla uppgifter av betydelse för tillämpningen av direktivet, bl.a. uppgifter om 

tillträdesvillkor för reglerade yrken i medlemsstaterna. 

 

För att utföra det som avses i b kan samordnarna vända sig till de kontaktpunkter som avses i 

artikel 57. 

 

                                                 
*  Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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Artikel 57  

 

Kontaktpunkter 

 

Varje medlemsstat skall senast den …* utse en kontaktpunkt som skall ha följande uppgifter: 

 

a) Att ge medborgarna och kontaktpunkterna i övriga medlemsstater all nödvändig information 

om erkännandet av yrkeskvalifikationer enligt detta direktiv, i synnerhet information om 

nationell lagstiftning som reglerar dessa yrken och utövandet av dessa, inklusive 

sociallagstiftning och eventuella yrkesetiska regler. 

 

b) Att bistå medborgarna vid utövandet av deras rättigheter enligt detta direktiv, vid behov i 

samarbete med övriga kontaktpunkter och behöriga myndigheter i den mottagande 

medlemsstaten. 

 

På begäran av kommissionen skall kontaktpunkterna underrätta kommissionen om resultatet av 

ärenden som de handlagt i enlighet med b senast två månader efter det att de mottagits. 

 

Artikel 58  

 

Kommittén för erkännande av yrkeskvalifikationer 

 

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté för erkännande av yrkeskvalifikationer, nedan 

kallad "kommittén". 

 

                                                 
*  Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med 

beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. 

 

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader. 

 

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning. 

 

Avdelning VI  

 

Andra bestämmelser 

 

Artikel 59  

 

Rapportering 

 

1. Efter den …* skall medlemsstaterna vartannat år lämna en rapport till kommissionen över 

tillämpningen av det inrättade systemet. Utöver allmänna kommentarer skall rapporten innehålla en 

statistisk översikt över de beslut som fattats samt en beskrivning av de viktigaste problemen som 

tillämpningen av direktivet fört med sig. 

 

2. Efter den …* skall kommissionen vart femte år utarbeta en rapport om genomförandet av 

detta direktiv. 

 

                                                 
*  Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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Artikel 60  

 

Undantagsklausul 

 

Om större svårigheter på något visst område skulle uppstå för en viss medlemsstat vid 

tillämpningen av det här direktivet, skall kommissionen undersöka dessa svårigheter i samarbete 

med medlemsstaten i fråga. 

 

I förekommande fall skall kommissionen enligt det förfarande som avses i artikel 58.2 medge 

undantag för ifrågavarande medlemsstat vad gäller tillämpningen av bestämmelsen under en 

begränsad tidsperiod. 

 

Artikel 61 

 

Upphävande 

 

Direktiven 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 

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

93/16/EEG och 1999/42/EG skall upphöra att gälla från och med den …*. Hänvisningar till de 

upphävda direktiven skall anses som hänvisningar till detta direktiv, och de rättsakter som har 

antagits på grundval av de direktiven skall inte påverkas av upphävandet. 

 

                                                 
*  Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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Artikel 62  

 

Införlivande 

 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är 

nödvändiga för att följa detta direktiv senast den …*. De skall genast underrätta kommissionen om 

detta. 

 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv 

eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen 

skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda. 

 

Artikel 63  

 

Ikraftträdande 

 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts 

i Europeiska unionens officiella tidning. 

 

                                                 
*  Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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Artikel 64 

 

Adressater 

 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

 

Utfärdat i Bryssel den 

 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

 Ordförande Ordförande 

 

___________ 
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BILAGA I 

 

Förteckning över yrkessammanslutningar eller -organisationer 

 som uppfyller villkoren i artikel 3.2 

 

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 

 

FÖRENADE KUNGARIKET 

 

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 Irländska medborgare är även medlemmar i följande sammanslutningar eller organisationer i 

Förenade kungariket: 
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 Endast för revisionsverksamhet. 
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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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BILAGA II 

 

Förteckning över utbildningar med sådan särskild uppläggning 

 som avses i artikel 11.4 b 

 

1. Utbildning i paramedicin och barnomsorg 

 

Utbildning till: 

 

I Tyskland: 

 

– Barnsjuksköterska ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger"). 

 

– Sjukgymnast ("Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)")1. 

 

– Arbetsterapeut/ergoterapeut ("Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut"). 

 

– Logoped ("Logopäde/Logopädin"). 

 

– Ortoptist ("Orthoptist(in)"). 

 

                                                 
1 Från och med den 1 juni 1994 ersattes yrkestiteln "Krankengymnast(in)" med 

"Physiotherapeut(in)". De utövare av yrket som fick sin examen före detta datum kan dock, 
om de så önskar, fortsätta att använda sig av den tidigare titeln "Krankengymnast(in)". 
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– Godkänd barnpedagog ("Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"). 

 

– Godkänd speciallärare ("Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)"). 

 

– Medicinsk laboratorieassistent ("medizinisch-technische(r) Laboratoriums- 

Assistent(in)"). 

 

– Röntgentekniker ("medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)"). 

 

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

Funktionsdiagnostik"). 

 

– Veterinärtekniker ("veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)"). 

 

– Dietist ("Diätassistent(in)"). 

 

– Apotekstekniker ("Pharmazieingenieur") med examen före den 31 mars 1994 i f.d. DDR 

eller i de nya tyska delstaterna. 

 

– Mentalskötare ("Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger"). 

 

– Talpedagog ("Sprachtherapeut(in)"). 
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I Tjeckien: 

 

– Vårdbiträde ("zdravotnický asistent"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 13 år, varav minst 8 år grundutbildning och 4 år 

yrkesinriktad gymnasieutbildning på vårdlinje, kompletterat med 

"maturitní zkouška"-examen. 

 

– Nutritionist ("nutriční asistent"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 13 år, varav minst 8 år grundutbildning och 4 år 

yrkesinriktad gymnasieutbildning på vårdlinje, kompletterat med 

"maturitní zkouška"-examen. 

 

I Italien: 

 

– Tandtekniker ("odontotecnico"). 

 

– Optiker ("ottico"). 

 

I Cypern: 

 

– Tandtekniker ("οδοντοτεχνίτης"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 14 år, varav minst 6 år grundutbildning, 6 år 

gymnasieutbildning och 2 år postgymnasial yrkesutbildning, följt av 1 års yrkeserfarenhet. 
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– Optiker ("τεχνικός oπτικός"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 14 år, varav minst 6 år grundutbildning, 6 år 

gymnasieutbildning och 2 år postgymnasial utbildning, följt av 1 års yrkeserfarenhet. 

 

I Lettland: 

 

– Tandsköterska ("zobārstniecības māsa"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 13 år, varav minst 10 år allmän skolutbildning 

och 2 år yrkesutbildning på vårdlinje, följt av 3 års yrkeserfarenhet, varefter det krävs att en 

examen avläggs för erhållande av specialistcertifikat. 

 

– Biomedicinsk laboratorieassistent ("biomedicīnas laborants"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 10 år allmän skolutbildning 

och 2 år yrkesutbildning på vårdlinje, följt av 2 års yrkeserfarenhet, varefter det krävs att en 

examen avläggs för erhållande av specialistcertifikat. 
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− Tandtekniker ("zobu tehniķis"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 10 år allmän skolutbildning 

och 2 år yrkesutbildning på vårdlinje, följt av 2 års yrkeserfarenhet, varefter det krävs att en 

examen avläggs för erhållande av specialistcertifikat. 

 

– Biträdande sjukgymnast ("fizioterapeita asistents"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 13 år, varav minst 10 år allmän skolutbildning 

och 3 år yrkesutbildning på vårdlinje, följt av 2 års yrkeserfarenhet, varefter det krävs att en 

examen avläggs för erhållande av specialistcertifikat. 

 

I Luxemburg: 

 

– Röntgentekniker ("assistant(e) technique médical(e) en radiologie"). 

 

– Medicinsk laboratorieassistent ("assistant(e) technique médical(e) de laboratoire"). 

 

– Mentalskötare ("infirmier/ière psychiatrique"). 

 

– Sjukhustekniker – kirurgi ("assistant(e) technique médical(e) en chirurgie"). 

 

– Barnsjuksköterska ("infirmier/ière puériculteur/trice"). 

 

– Narkossköterska ("infirmier/ière anesthésiste"). 

 

– Examinerad massör/massös ("masseur/euse diplômé(e)"). 

 

– Barnpedagog ("éducateur/trice"). 
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I Nederländerna: 

 

– Veterinärassistent ("dierenartsassistent"). 

 

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 13 år, bestående av 

 

i) minst 3 års yrkesutbildning i specialskola med avslutande examen, i vissa fall 

kompletterad med 1 eller 2 års specialiserad utbildning avslutad med examen, eller 

 

ii) minst 2,5 års yrkesutbildning i specialskola med avslutande examen, kompletterad med 

minst 6 månaders yrkespraktik eller minst 6 månaders praktiktjänstgöring i godkänd 

inrättning, eller 

 

iii) minst 2 års yrkesutbildning i specialskola med avslutande examen, kompletterad med 

minst 1 års yrkespraktik eller minst ett års praktiktjänstgöring i godkänd inrättning, eller 

 

iv) för veterinärassistent ("dierenartsassistent"): 3 års yrkesutbildning i specialskola 

("MBO"-program) eller alternativt 3 års yrkesutbildning inom lärlingssystemet 

("LLW"), båda avslutade med examen. 
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I Österrike: 

 

– Särskild grundutbildning för sköterskor i barn- och ungdomsvård ("spezielle 

Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege"). 

 

– Särskild grundutbildning för sköterskor i psykiatrisk sjuk- och hälsovård ("spezielle 

Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege"). 

 

– Kontaktlinsoptiker ("Kontaktlinsenoptiker"). 

 

– Pedikyrist ("Fusspfleger"). 

 

– Tekniker för hörselhjälpmedel ("Hörgeräteakustiker"). 

 

– Försäljare av medicinska och kemiska produkter ("Drogist"). 

 

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 14 år, varav minst 5 år skall 

fullgöras inom ramen för en strukturerad utbildning som utgörs av minst 3 års 

praktikantutbildning, omfattande utbildning på en arbetsplats och vid en yrkesskola, och en 

period av yrkesverksamhet och -utbildning och avslutas med en yrkesexamen som ger 

behörighet att utöva yrket och utbilda praktikanter. 
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– Massör ("Masseur"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 14 år, varav minst 5 år skall fullgöras inom 

ramen för en strukturerad utbildning med minst 2 års praktikantutbildning, 2 års praktisk 

yrkesverksamhet och en ettårig utbildning som avslutas med en yrkesexamen som ger 

behörighet att utöva yrket och utbilda praktikanter. 

 

– Förskollärare ("Kindergärtner/in"). 

 

– Barnskötare ("Erzieher"). 

 

Var och en av dess utbildningar omfattar sammanlagt 13 år, varav 5 års yrkesutbildning vid 

en yrkesskola, och avslutas med en examen. 

 

I Slovakien: 

 

– Lärare på dansområdet i konstskolor på grundstadiet ("učiteľ v tanečnom odbore na 

základných umeleckých školách"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 14,5 år, varav 8 år grundutbildning, 

4 år gymnasieutbildning med specialinriktning samt en 5-terminskurs i danspedagogik. 
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– Utbildare vid särskilda utbildningsanstalter och vid socialtjänstanstalter ("vychovávatel’ 

v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 14 år, varav 8/9 år grundutbildning, 

4 år gymnasieutbildning med pedagogisk inriktning eller annan inriktning och 

2 år kompletterande deltidsstudier i pedagogik. 

 

2. Under rubriken hantverksmästare ("Mester/Meister/Maître") med en annan utbildning än den 

som omfattas av avdelning III, kapitel II i detta direktiv 

 

Utbildning till: 

 

I Danmark: 

 

– Optiker ("optometrist"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt 14 år, varav 5 år yrkesutbildning fördelad på 

2,5 år teoretisk utbildning vid en yrkesutbildningsanstalt och 2,5 års praktik på en arbetsplats 

och avslutas med en examen som ger behörighet att använda titeln "Mester". 

 

– Ortopedtekniker ("ortopædimekaniker"). 
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Denna utbildning omfattar sammanlagt 12,5 år, varav 3,5 år yrkesutbildning fördelad på 

sex månaders teoretisk utbildning vid en yrkesutbildningsanstalt och 3 års praktik på en 

arbetsplats och avslutas med en erkänd examen i hantverksyrket som ger behörighet att 

använda titeln "Mester". 

 

– Ortopedskomakare ("ortopaediskomager"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt 13,5 år, varav 4,5 år yrkesutbildning fördelad på 

2 år teoretisk utbildning vid en yrkesutbildningsanstalt och 2,5 års praktik på en arbetsplats 

och avslutas med en erkänd examen i hantverksyrket som ger behörighet att använda titeln 

"Mester". 

 

I Tyskland: 

 

– Optiker ("Augenoptiker"). 

 

– Tandtekniker ("Zahntechniker"). 

 

– Bandagist ("Bandagist"). 

 

– Tekniker för hörselhjälpmedel ("Hörgeräte-Akustiker"). 

 

– Ortopedtekniker ("Orthopädiemechaniker"). 

 

– Ortopedskomakare ("Orthopädieschuhmacher"). 
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I Luxemburg: 

 

– Optiker ("opticien"). 

 

– Tandtekniker ("mécanicien dentaire"). 

 

– Tekniker för hörselhjälpmedel ("audioprothésiste"). 

 

– Ortopedtekniker/bandagist ("mécanicien orthopédiste/bandagiste"). 

 

– Ortopedskomakare ("orthopédiste-cordonnier"). 

 

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt 14 år, varav minst 5 år skall fullgöras 

inom ramen för en strukturerad utbildning dels på en arbetsplats, dels vid en yrkesskola och 

avslutas med en examen som ger behörighet att utöva någon som kvalificerad betraktad 

verksamhet i yrket antingen som självständig yrkesutövare eller som anställd på jämförbar 

ansvarsnivå. 
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I Österrike: 

 

– Bandagist ("Bandagist"). 

 

– Korsettmakare ("Miederwarenerzeuger"). 

 

– Optiker ("Optiker"). 

 

– Ortopedskomakare ("Orthopädieschuhmacher"). 

 

– Ortopedtekniker ("Orthopädietechniker"). 

 

– Tandtekniker ("Zahntechniker"). 

 

– Trädgårdsmästare ("Gärtner"). 

 

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 14 år, varav minst 5 år skall 

fullgöras inom ramen för en strukturerad utbildning med minst 3 års praktiktjänstgöring, dels 

på en arbetsplats, dels vid en yrkesskola och med minst 2 års praktisk yrkesverksamhet som 

avslutas med en mästarexamen som ger behörighet att utöva yrket, utbilda praktikanter och 

använda titeln "Meister". 
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Följande utbildningar till mästare inom jord- och skogsbruk: 

 

– Lantmästare ("Meister in der Landwirtschaft"). 

 

– Mästare i lanthushållning ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft"). 

 

– Mästare i trädgårdsodling ("Meister im Gartenbau"). 

 

– Mästare i grönsaksodling ("Meister im Feldgemüsebau"). 

 

– Mästare i fruktodling och framställning av fruktprodukter ("Meister im Obstbau und in 

der Obstverwertung"). 

 

– Mästare i vinodling och vinframställning ("Meister im Weinbau und in der 

Kellerwirtschaft"). 

 

– Mejerimästare ("Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft"). 

 

– Mästare i hästhållning ("Meister in der Pferdewirtschaft"). 

 

– Fiskerimästare ("Meister in der Fischereiwirtschaft"). 

 

– Mästare i fjäderfähållning ("Meister in der Geflügelwirtschaft"). 

 

– Mästare i biodling ("Meister in der Bienenwirtschaft"). 

 

– Skogmästare ("Meister in der Forstwirtschaft"). 

 

– Mästare i skogsplantering och skogsvård ("Meister in der Forstgarten- und 

Forstpflegewirtschaft"). 

 

– Mästare i lagring av jordbruksprodukter ("Meister in der landwirtschaftlichen 

Lagerhaltung"). 



 
13781/2/04 REV 2  JM/ab 14 
BILAGA II DG C I   SV 

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 15 år, varav minst 6 år skall 

fullgöras inom ramen för en strukturerad utbildning som utgörs av minst 3 års 

praktiktjänstgöring, med utbildning dels på ett företag, dels vid en yrkesskola, och 

3 års praktisk yrkesverksamhet och avslutas med en mästarexamen som ger behörighet att 

utbilda praktikanter och använda titeln "Meister". 

 

I Polen: 

 

– lärare för praktisk yrkesutbildning ("Nauczyciel praktycznej nauki zawodu"). 

 

Denna utbildning omfattar  

 

i) 8 år grundutbildning och 5 år yrkesinriktad gymnasieutbildning eller likvärdig 

gymnasieutbildning inom ett relevant område, följt av kurs i pedagogik på totalt 

minst 150 timmar, kurs i säkerhet i arbetet och arbetshygien och 2 års yrkeserfarenhet 

inom det yrke som vederbörande skall undervisa i eller 

 

ii) 8 år grundutbildning och 5 år yrkesinriktad gymnasieutbildning samt avgångsdiplom 

från en postgymnasial teknisk lärarutbildning eller 

 

iii) 8 år grundutbildning och 2−3 år grundläggande yrkesinriktad gymnasieutbildning samt 

minst 3 års yrkeserfarenhet bestyrkt av ett mästarbrev för yrket i fråga följt av en kurs i 

pedagogik på totalt minst 150 timmar. 
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I Slovakien: 

 

− lärare för yrkesutbildning ("majster odbornej výchovy"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav 8 år grundutbildning, 

4 år yrkesutbildning (avslutad yrkesinriktad gymnasieutbildning och/eller lärlingstid på en 

relevant (liknande) yrkesutbildnings- eller lärlingskurs), minst 3 års yrkeserfarenhet inom 

samma område som vederbörandes avslutade utbildning eller lärlingstid och kompletterande 

studier i pedagogik vid pedagogiska fakulteten eller vid teknisk högskola, eller avslutad 

gymnasieutbildning och lärlingstid på en relevant (liknande) yrkesutbildnings- eller 

lärlingskurs, minst 3 års yrkeserfarenhet inom samma område som vederbörandes avslutade 

utbildning eller lärlingstid, och därutöver studier i pedagogik vid pedagogiska fakulteten, eller 

från och med den 1 september 2005 specialutbildning på specialpedagogikens område som 

bedrivs vid metodikcentra för lärare för yrkesutbildning vid specialskolor utan 

kompletterande pedagogiska studier. 
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3. Utbildning i sjömansyrken  

 

a) Sjöfart 

 

Utbildning till: 

 

I Tjeckien: 

 

− Däcksmatros ("palubní asistent"). 

 

− Vakthavande befäl som är ansvarigt för vakttjänst ("námořní poručík"). 

 

− Överstyrman ("první palubní důstojník"). 

 

− Sjökapten ("kapitán"). 

 

− Maskinbiträde ("strojní asistent"). 

 

– Vakthavande maskinbefäl ("strojní důstojník"). 

 

− Förste maskinist ("druhý strojní důstojník"). 

 

– Maskinchef ("první strojní důstojník"). 

 

− Elektriker ("elektrotechnik"). 

 

− Elektroteknisk chef ("elektrodůstojník"). 
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I Danmark: 

 
– Skeppare ("skibsfœrer"). 

 

– Förstestyrman ("overstyrmand"). 

 

– Kvartermästare, däcksbefäl ("enestyrmand, vagthavende styrmand"). 

 

– Däcksbefäl ("vagthavende styrmand"). 

 

– Maskinchef ("maskinchef"). 

 

– Förste maskinchef ("l. maskinmester"). 

 

– Förste maskinchef/vakthavande maskinchef ("l. maskinmester/vagthavende 

maskinmester"). 

 

I Tyskland: 

 
– Kustskeppare, större fartyg ("Kapitän AM"). 

 

– Kustskeppare, mindre fartyg ("Kapitän AK"). 

 

– Däcksbefäl, större kustfartyg ("Nautischer Schiffsoffizier AMW"). 

 

– Däcksbefäl, mindre kustfartyg ("Nautischer Schiffsoffizier AKW"). 

 

– Maskinchef, grad C ("Schiffsbetriebstechniker CT – Leiter von Maschinenanlagen"). 

 

– Maskinist, grad C ("Schiffsmaschinist CMa – Leiter von Maschinenanlagen"). 

 
– Skeppstekniker, grad C ("Schiffsbetriebstechniker CTW"). 

 
– Maskintekniker, grad C – ensammaskinist ("Schiffsmaschinist CMaW – Technischer 

Alleinoffizier"). 
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I Italien: 

 

– Däcksbefäl ("ufficiale di coperta"). 

 

– Maskinbefäl ("ufficiale di macchina"). 

 

I Lettland: 

 

− Befälhavande elektroingenjör på fartyg ("kuģu elektromehāniķis"). 

 

– Kylmaskinsoperatör ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists"). 

 

I Nederländerna: 

 

– Förstestyrman på kustfartyg (med kompletterande utbildning) ("stuurman kleine 

handelsvaart (met aanvulling)"). 

 

– Examinerad maskinist på kustfartyg ("diploma motordrijver"). 

 

– VTS-funktionär ("VTS-functionaris"). 
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Detta motsvarar följande utbildningar: 

 

– I Tjeckien: 

 

i) Däcksmatros ("palubní asistent"). 

 

1. Undre åldersgräns 20 år. 

 

2. a) Sjöfartshögskola eller sjöfartsskola – avdelningen för navigation, båda 

kurserna måste avslutas med "maturitní zkouška"-examen, och 

godkänd tjänstgöring till sjöss i minst sex månader under studietiden, 

eller 

 

b) godkänd tjänstgöring till sjöss omfattande minst två år som 

vaktmanskap på underhållsnivå på fartyg och avslutad kurs anordnad 

av en sjöfartsakademi eller sjöfartsskola hos en part i den 

internationella konventionen angående normer för sjöfolks utbildning, 

certifiering och vakthållning (STCW-konventionen), med godkänt 

resultat som uppfyller den norm för behörighet som anges i 

avsnitt A-II/1 i STCW-koden, och avläggande av examen inför en 

examenskommitté som är erkänd av MTC 

(Tjeckiens sjöfartskommitté). 

 

ii) Vakthavande befäl som är ansvarigt för vakttjänst ("Námořní poručík"). 
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1. Godkänd tjänstgöring till sjöss som däcksmatros på fartyg på 

över 500 bruttoregisterton omfattande minst 6 månader för dem som gått ut 

sjöfartsskola eller sjöfartsakademi, eller ett år för dem som genomgått en 

godkänd kurs, inklusive minst sex månader i egenskap av vaktmanskap. 

 

2. Vederbörligen ifylld och godkänd utbildningsjournal för däckskadetter. 

 

iii) Överstyrman ("První palubní důstojník"). 

 

Certifikat för behörighet för vakthavande befäl på fartyg på över 

500 bruttoregisterton och minst 12 månaders godkänd tjänstgöring till sjöss i 

denna befattning. 

 

iv) Sjökapten ("Kapitán"). 

 

= Certifikat för tjänstgöring som sjökapten på fartyg på mellan 500 och 

3 000 bruttoregisterton. 

 

= Certifikat för behörighet för överstyrman på fartyg på över 

3 000 bruttoregisterton och minst 6 månaders godkänd tjänstgöring till sjöss 

i befattningen som överstyrman på fartyg på över 500 bruttoregisterton och 

minst 6 månaders godkänd tjänstgöring till sjöss i befattningen som 

överstyrman på fartyg på över 3 000 bruttoregisterton. 
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v) Maskinbiträde ("Strojní asistent"). 

 

1. Undre åldersgräns 20 år. 

 

2. Sjöfartshögskola eller sjöfartsskola – avdelningen för maritim teknik − och 

godkänd tjänstgöring till sjöss i minst sex månader under studietiden. 

 

vi) Vakthavande maskinbefäl ("Strojní důstojník"). 

 

Godkänd tjänstgöring till sjöss som maskinbiträde i minst 6 månader för dem som 

gått ut sjöfartsskola eller sjöfartshögskola. 

 

vii) Förste maskinist ("Druhý strojní důstojník"). 

 

Godkänd tjänstgöring till sjöss i minst 12 månader i en befattning som 

andre maskinist på fartyg med huvudframdrivningsmaskineri med minst 

750 kW maskineffekt. 

 

viii) Maskinchef ("První strojní důstojník"). 

 

Vederbörligt certifikat för tjänstgöring som förste maskinist på fartyg med 

huvudframdrivningsmaskineri med minst 3 000 kW maskineffekt och 

minst 6 månaders godkänd tjänstgöring till sjöss i den befattningen. 
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ix) Elektriker ("Elektrotechnik"). 

 

1. Undre åldersgräns 18 år. 

 

2. Sjöfartshögskola eller annan högskola, fakultet för elingenjörsutbildning 

eller teknisk skola eller högskola för elektroteknisk ingenjörsutbildning, 

samtliga kurser måste avslutas med "maturitní zkouška"-examen, och 

godkänd tjänstgöring på det elektrotekniska området i minst 12 månader. 

 

x) Elektroteknisk chef ("Elektrodůstojník"). 

 

1. Sjöfartshögskola eller sjöfartsskola, fakultet för maritim elektroteknik, eller 

annan högskola eller gymnasieutbildning på området för elektroteknik, 

samtliga kurser måste avslutas med "maturitní zkouška"-examen eller 

statsexamen. 

 

2. Godkänd tjänstgöring till sjöss som elektriker i minst 12 månader för dem 

som gått ut sjöfartsskola eller sjöfartshögskola, eller 24 månader för dem 

som genomgått gymnasieutbildning. 

 

– I Danmark: 9 års grundskola följd av grundutbildning och/eller tjänstgöring ombord 

mellan 17 och 36 månader, kompletterad med 

 

i) ettårig specialiserad yrkesutbildning för däcksbefäl, 

 

ii) treårig specialiserad yrkesutbildning för övriga. 
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– I Tyskland: Mellan 14 och 18 års sammanlagd utbildning, varav 3 års grundläggande 

yrkesutbildning och 1 års ombordtjänstgöring, följd av 1 eller 2 års specialiserad 

yrkesutbildning, i förekommande fall kompletterad med 2 års yrkeserfarenhet av 

navigering. 

 

– I Lettland: 

 

i) Befälhavande elektroingenjör på fartyg ("kuģu elektromehāniķis"). 

 

1. Undre åldersgräns 18 år. 

 

2. Omfattar en utbildning i sammanlagt minst 12 år och 6 månader, varav 

minst 9 års grundutbildning och minst 3 års yrkesutbildning. Därutöver 

krävs det tjänst till sjöss under minst 6 månader som skeppselektriker eller 

biträdande elektroingenjör på skepp med en generatorkraft högre än 

750 kW. Yrkesutbildningen avslutas med en särskild examen av den 

behöriga myndigheten i enlighet med det av transportministeriet godkända 

utbildningsprogrammet. 

 

ii) Kylmaskinsoperatör ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists"). 
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1. Undre åldersgräns 18 år. 

 

2. Omfattar en utbildning i sammanlagt minst 13 år, varav 

minst 9 års grundutbildning och minst 3 års yrkesutbildning. Därutöver 

krävs det tjänst till sjöss under minst 12 månader som biträdande 

kylingenjör. Yrkesutbildningen avslutas med en särskild examen av den 

behöriga myndigheten i enlighet med det av transportministeriet godkända 

utbildningsprogrammet. 

 

– I Italien: Sammanlagt 13 års utbildning, varav minst 5 års yrkesutbildning med 

avslutande examen, vid behov kompletterad med praktiktjänstgöring. 

 

– I Nederländerna: 

 

i) För förstestyrman på kustfartyg (med kompletterande utbildning) ("stuurman 

kleine handelsvaart (met aanvulling)") och examinerad maskinist på kustfartyg 

("diploma motordrijver"): 14 års utbildning, varav minst 2 år vid specialiserad 

yrkesutbildningsanstalt, kompletterad med 12 månaders praktik. 

 

ii) För VTS-funktionär ("VTS-functionaris"): sammanlagt minst 15 års utbildning, 

varav minst 3 års högre yrkesutbildning ("HBO") eller yrkesutbildning ("MBO") 

följd av nationella och regionala specialistkurser, var och en bestående av minst 

12 veckors teoriutbildning och avslutad med en examen. 

 

Dessa utbildningar har erkänts enligt den internationella STCW-konventionen 

(1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, 

certifiering och vakthållning). 
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b) Fiske: 

 

Utbildning till: 

 

I Tyskland: 

 

– Skeppare, djuphavsfiske ("Kapitän BG/Fischerei"). 

 

– Skeppare, kustfiske ("Kapitän BLK/Fischerei"). 

 

– Däcksbefäl, djuphavsfiske ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei"). 

 

– Däcksbefäl, kustfiske ("Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei"). 

 

I Nederländerna: 

 

– Förstestyrman/maskinist ("stuurman werktuigkundige V"). 

 

– Maskinist (fiskefartyg) ("werktuigkundige IV visvaart"). 

 

– Förstestyrman (fiskefartyg) ("stuurman IV visvaart"). 

 

– Förstestyrman/maskinist ("stuurman werktuigkundige VI"). 

 

Detta motsvarar följande utbildningar: 

 

– I Tyskland: Mellan 14 och 18 års utbildning, varav 3 års grundläggande yrkesutbildning 

och 1 års ombordtjänstgöring följd av 1 eller 2 års specialiserad yrkesutbildning, 

i förekommande fall kompletterad med 2 års yrkeserfarenhet av navigering. 
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– I Nederländerna: Mellan 13 och 15 års utbildning, varav minst 2 år vid specialiserad 

yrkesutbildningsanstalt, kompletterad med 12 månaders yrkespraktik. 

 

Dessa utbildningar är erkända enligt Torremolinoskonventionen (1977 års internationella 

konvention om säkerhet för fiskefartyg). 

 

4. Tekniska yrken 

 

Utbildning till: 

 

I Tjeckien: 

 

− Auktoriserad tekniker, auktoriserad byggmästare ("autorizovaný technik, autorizovaný 

stavitel"). 

 

Denna utbildning omfattar yrkesutbildning i minst 9 år, innefattande 4 års gymnasial teknisk 

utbildning, avslutad med "maturitní zkouška" (examen från tekniskt gymnasium), 5 års 

yrkeserfarenhet och avslutad med prov i yrkeskvalifikationer för att kunna ägna sig åt den 

valda yrkesverksamheten inom byggnadsbranschen (enligt lag nr 50/1976 Sb. 

(byggnadslagen) och lag nr 360/1992 Sb.). 

 

– Förare av spårbundna fordon ("fyzická osoba řídící drážní vozidlo"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 8 år grundutbildning, och 

minst 4 år gymnasial yrkesutbildning avslutad med "maturitní zkouška"-examen och därefter 

statsexamen i fordonsmotorlära. 
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– Banbyggnadstekniker ("drážní revizní technik"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 8 år grundutbildning, och 

minst 4 år yrkesutbildning på maskin- eller elektrotekniskt gymnasium som avslutas med 

"maturitní zkouška"-examen. 

 

− Körskollärare ("učitel autoškoly"). 

 

Undre åldersgräns 24 år. Utbildningen omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 

8 år grundutbildning och minst 4 år gymnasial yrkesutbildning med inriktning på trafik eller 

maskinlära som avslutas med "maturitní zkouška"-examen. 

 

− Statlig tekniker för bilprovning ("kontrolní technik STK"). 

 

Undre åldersgräns 21 år. Utbildningen omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 

8 år grundutbildning och minst 4 år gymnasial yrkesutbildning som avslutas med "maturitní 

zkouška"-examen, följd av minst 2 års teknisk praktik. Vederbörande måste ha körkort och 

vara utan några anteckningar i kriminalregistret samt måste ha avslutat specialutbildning till 

statlig tekniker omfattande minst 120 timmar samt avlagt examen. 

 

− Mekaniker för kontroll av bilutsläpp ("mechanik mĕření emisí"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 8 år grundutbildning och 

minst 4 års gymnasieutbildning på yrkeslinje som avslutas med "maturitní zkouška"-examen. 

Vidare måste sökanden genomgå minst 3 års teknisk praktik och specialutbildning till 

mekaniker för kontroll av utsläpp från fordon omfattande 8 timmar samt avläggande av 

examen. 
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− Skeppare klass I ("kapitán I. třídy"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 15 år, varav 8 år grundutbildning och 

3 år yrkesutbildning avslutad med "maturitní zkouška"-examen, och avslutas med examen 

som bekräftas genom lämplighetsintyg. Denna yrkesutbildning skall följas av 

4 års yrkespraktik avslutad med en examen. 

 

− Restaurator av monument som är att betrakta som konsthantverk ("restaurátor památek, 

které jsou díly uměleckých řemesel"). 

 

Denna utbildning omfattar 12 år om den innebär fullständig teknisk gymnasieutbildning med 

inriktning på restaurering, eller 10−12 års studier i en kurs som har anknytning till detta, plus 

5 års yrkeserfarenhet vid fullständig teknisk gymnasieutbildning som avslutas med "maturitní 

zkouška"-examen, eller 8 års yrkeserfarenhet vid teknisk gymnasieutbildning som avslutas 

med lärlingsexamen. 

 

− Restaurator av konstverk som inte är monument och som förvaras i samlingarna hos 

museer och konstgallerier, och av andra föremål av kulturellt värde ("restaurátor dĕl 

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

a ostatních předmětů kulturní hodnoty"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, plus 5 års yrkeserfarenhet vid fullständig 

teknisk gymnasieutbildning med inriktning på restaurering som avslutas med 

"maturitní zkouška"-examen. 

 

− Avfallshanterare ("odpadový hospodář"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 8 år grundutbildning och 

minst 4 år yrkesinriktad gymnasieutbildning som avslutas med "maturitní zkouška"-examen 

och minst 5 års yrkeserfarenhet inom avfallshanteringssektorn under de senaste 10 åren. 
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− Sprängteknisk chef ("technický vedoucí odstřelů"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 8 år grundutbildning och 

minst 4 års gymnasieutbildning på yrkeslinje som avslutas med "maturitní zkouška"-examen, 

 

följt av 

 

2 år som sprängare under marknivå (för verksamhet under jord) eller 1 år på ytan 

(för verksamhet ovan jord), varav 6 månader som biträdande sprängare, 

 

kurs omfattande 100 timmars teoretisk och praktisk utbildning följt av  examen för 

vederbörande gruvdistriktsmyndighet, 

 

yrkeserfarenhet i 6 månader eller längre med planering och genomförande av sprängarbeten 

av större omfattning, 

 

kurs omfattande 32 timmars teoretisk och praktisk utbildning följt av examen för Tjeckiens 

gruvmyndighet. 
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I Italien: 

 

– Byggnadsingenjör ("geometra"). 

 

– Lantmätare ("perito agrario"). 

 

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 13 års teknisk utbildning, varav 

minst 8 års grundskola följd av 5 års gymnasieskola vari ingår 3 års yrkesutbildning med 

avslutande teknisk studentexamen, kompletterad med 

 

i) för byggnadsingenjör, minst 2 års praktik på en byrå med professionell kompetens eller 

5 års yrkespraktik, 

 

ii) för lantmätare, minst 2 års praktik,  

 

samt därefter statsexamen. 

 

I Lettland: 

 

− Lokförarbiträde ("vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs"). 

 

Undre åldersgräns 18 år. Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav 

minst 8 år grundutbildning och minst 4 år yrkesutbildning. Yrkesutbildningen avslutas med 

särskild examen anordnad av en arbetsgivare. Certifikat för behörighet utfärdas av behörig 

myndighet för en tid av 5 år. 
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I Nederländerna: 

 

– Utmätningsman ("gerechtsdeurwaarder"), 

 

– Protestekniker ("tandprotheticus"), 

 

som omfattar 

 

i) för utmätningsman ("gerechtsdeurwaarder") sammanlagt 19 års utbildning, varav 

8 års grundskola följd av 8 års gymnasieskola, vari ingår 4 års yrkesutbildning med 

avslutande statsexamen och kompletterad med 3 års teoretisk och praktisk 

yrkesutbildning, 

 

ii) för protestekniker ("tandprotheticus") sammanlagt minst 15 års utbildning på heltid och 

3 års utbildning på deltid, varav 8 års grundskola, 4 års gymnasieutbildning, 

3 års teoretisk och praktisk yrkesutbildning som tandtekniker, kompletterad med 

3 års deltidsutbildning som protestekniker och avslutas med en examen. 
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I Österrike: 

 

– Skogvaktare ("Förster"). 

 

– Teknisk rådgivare ("Technisches Büro"). 

 

– Uthyrare av arbetskraft ("Überlassung von Arbeitskräften – Arbeitsleihe"). 

 

– Arbetsförmedlare ("Arbeitsvermittlung"). 

 

– Ekonomisk rådgivare ("Vermögensberater"). 

 

– Privatdetektiv ("Berufsdetektiv"). 

 

– Väktare ("Bewachungsgewerbe"). 

 

– Fastighetsmäklare ("Immobilienmakler"). 

 

– Fastighetsförvaltare ("Immobilienverwalter"). 

 

– Byggprojektadministratör ("Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer"). 

 

– Inkassoagent ("Inkassobüro/Inkassoinstitut"). 

 

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 15 år, varav 

8 års grundskoleutbildning, följd av minst 5 års gymnasieutbildning med teknisk eller 

ekonomisk examen och därefter minst 2 års praktik, och avslutas med en yrkesexamen. 
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– Försäkringskonsulent ("Berater in Versicherungsangelegenheiten"). 

 

Denna utbildning omfattar sammanlagt 15 år, varav 6 år skall fullgöras inom ramen för en 

strukturerad utbildning som utgörs av 3 års praktiktjänstgöring och 3 års praktisk 

yrkesverksamhet och -utbildning och avslutas med en examen. 

 

– Byggmästare ("Planender Baumeister"). 

 

– Mästare i träbyggande ("Planender Zimmermeister"). 

 

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 18 år, varav minst 

9 års yrkesutbildning uppdelad på 4 års tekniska studier på gymnasienivå och 5 års praktik 

och avslutas med en yrkesexamen som ger behörighet att utöva yrket, utbilda lärlingar i 

konsten att planera byggen, göra tekniska beräkningar och övervaka byggnadsarbeten 

(det s.k. Maria Theresia-privilegiet). 

 

– Redovisningsekonom ("Gewerblicher Buchhalter") enligt 1994 års arbetslagstiftning 

(lag från 1994 om handel, hantverk och industri). 

 

– Redovisningskonsult ("Selbständiger Buchhalter) enligt 1999 års förbundslag om 

förvaltningsyrken (lag från 1999 om yrken inom offentlig redovisning). 
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I Polen: 

 

− Statlig tekniker för grundläggande motorfordonsprovning vid 

fordonsprovningsanläggning ("diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji 

kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań"). 

 

Denna utbildning omfattar 8 år grundutbildning och 5 år gymnasieutbildning på yrkeslinje 

med inriktning på motorfordon, 3 år praktik på fordonsprovningsanläggning eller på 

bilverkstad, grundläggande utbildning i bilprovning – 51 timmar − och avläggande av 

kvalifikationsexamen. 

 

− Statlig tekniker för motorfordonsprovning vid distriktfordonsprovningsanläggning 

("diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli 

pojazdów"). 

 

Denna utbildning omfattar 8 år grundutbildning och 5 år gymnasieutbildning på yrkeslinje 

med inriktning på motorfordon, 4 år praktik på motorfordonsprovningsanläggning eller på 

bilverkstad, grundkurs i motorfordonsprovning – 51 timmar − och avläggande av 

kvalifikationsexamen. 

 

− Tekniker för motorfordonsprovning vid fordonsprovningsanläggning ("diagnosta 

wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów"). 
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Denna utbildning omfattar 

 

i) 8 år grundutbildning och 5 år gymnasieutbildning på yrkeslinje med inriktning på 

motorfordon samt 4 års dokumenterad praktik på motorfordonsprovningsanläggning 

eller på bilverkstad eller  

 

ii) 8 år grundutbildning och 5 år gymnasieutbildning på yrkeslinje med annan inriktning än 

motorfordon och 8 år dokumenterad praktik på motorfordonsprovningsanläggning eller 

bilverkstad, och en fullständig utbildning, med grundutbildning och specialiserad 

utbildning på totalt 113 timmar och examina efter varje stadium. 

 

Utbildningens längd i timmar och den allmänna omfattningen av de särskilda utbildningarna 

inom ramen för teknikerns fullständiga utbildning anges separat i infrastrukturministeriets 

förordning av den 28 november 2002 om detaljerade utbildningskrav för tekniker (Officiella 

tidningen, 2002, nr 208, punkt 1769). 

 

− Tågledare ("dyżurny ruchu"). 

 

Denna utbildning omfattar 8 år grundutbildning och 4 år gymnasieutbildning på yrkeslinje 

med specialisering i järnvägstransport samt förberedande kurs för tågledare om 45 dagar med 

avläggande av behörighetsexamen, eller 8 år grundutbildning och 5 år gymnasieutbildning på 

yrkeslinje med specialisering i järnvägstransport samt en förberedande kurs för tågledare om 

63 dagar och avläggande av behörighetsexamen. 
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5. Utbildning i Förenade kungariket som godkänns som nationell yrkeskompetens (National 

Vocational Qualifications) eller skotsk yrkeskompetens (Scottish Vocational Qualifications) 

 

Utbildning till: 

 

– Godkänd djurskötare ("listed veterinary nurse"). 

 

– Gruvelektroingenjör ("mine electrical engineer"). 

 

– Gruvmaskiningenjör ("mine mechanical engineer"). 

 

– Tandterapeut ("dental therapist"). 

 

– Tandhygienist ("dental hygienist"). 

 

– Optiker ("dispensing optician"). 

 

– Gruvförman ("mine deputy"). 

 

– Konkursförvaltare ("insolvency practitioner"). 

 

– Mäklare ("licensed conveyancer"). 

 

– Förstestyrman på last- och passagerarfartyg – utan inskränkning ("first mate – 

freight/passenger ships – unrestricted"). 

 

– Andrestyrman på last- och passagerarfartyg – utan inskränkning ("second mate – 

freight/passenger ships – unrestricted"). 

 

– Tredjestyrman på last- och passagerarfartyg – utan inskränkning ("third mate – freight 

passenger ships unrestricted"). 
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– Däcksbefäl på last- och passagerarfartyg – utan inskränkning ("deck officer – 

freight/passenger ships – unrestricted"). 

 

– Maskinbefäl på last- och passagerarfartyg – utan inskränkning ("engineer officer – 

freight/passenger ships – unlimited trading area"). 

 

– Auktoriserad driftsledare för avfallshantering ("certified technically competent person 

in waste management"). 

 

Utbildningen ger kompetens som godkänns som National Vocational Qualifications (NVQ) 

eller i Skottland godkänns som Scottish Vocational Qualifications, på nivå 3 eller 4 enligt 

Förenade kungarikets National Framework of Vocational Qualifications. 

 

Dessa nivåer definieras på följande sätt: 

 

– Nivå 3: Förmåga att utföra ett stort antal olika arbetsuppgifter i en mångfald olika 

situationer, varav flertalet komplexa och icke rutinbetonade. Verksamheten kräver 

avsevärt ansvar och avsevärd självständighet och ofta handledning och övervakning av 

andra. 

 

– Nivå 4: Förmåga att utföra ett stort antal komplexa, tekniska eller professionella 

arbetsuppgifter i en mångfald olika situationer och med en hög grad av personligt 

ansvar och självständighet. Ansvar för andras arbete och fördelning av resurser ingår 

ofta. 

 

___________ 
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BILAGA III 

 

Förteckning över utbildningar med sådan särskild uppläggning som avses i artikel 13.2 

tredje stycket 

 

I Förenade kungariket: 

 

Reglerade utbildningar som ger kompetens som National Vocational Qualifications (NVQs) eller i 

Skottland räknas som Scottish Vocational Qualifications, på nivå 3 eller 4 enligt 

Förenade kungarikets National Framework of Vocational Qualifications. 

Dessa nivåer definieras på följande sätt: 

 

– Nivå 3: Förmåga att utföra ett stort antal olika arbetsuppgifter i en mångfald olika situationer, 

varav flertalet komplexa och icke rutinbetonade. Verksamheten kräver avsevärt ansvar och 

avsevärd självständighet och ofta handledning och övervakning av andra. 

 

– Nivå 4: Förmåga att utföra ett stort antal komplexa, tekniska eller professionella 

arbetsuppgifter i en mångfald olika situationer och med en hög grad av personligt ansvar och 

självständighet. Ansvar för andras arbete och fördelning av resurser ingår ofta. 
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I Tyskland: 

 

Följande reglerade utbildningar: 

 

– Reglerad utbildning som ger yrkesbehörighet som teknisk assistent ("technische(r) 

Assistent(in)"), affärsassistent ("kaufmännische(r) Assistent(in)"), yrken inom sociala sektorn 

("soziale Berufe") och statligt godkänd andnings-, tal- och röstpedagog ("staatlich geprüfte(r) 

Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"). Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt 

minst 13 års utbildning, vari ingår gymnasieutbildning ("mittlerer Bildungsabschluss") och 

omfattar 

 

i) minst 3 års1 praktik vid en yrkesskola ("Fachschule") avslutad med examen och i 

förekommande fall kompletterad med 1 eller 2 års specialkurs också avslutad med 

examen, eller 

 

ii) minst 2,5 års utbildning vid en yrkesskola ("Fachschule") avslutad med examen, 

kompletterad med minst 6 månaders yrkespraktik eller minst 6 månaders 

praktiktjänstgöring i godkänd inrättning, eller 

 

iii) minst 2 års utbildning vid en yrkesskola ("Fachschule") avslutad med examen och 

kompletterad med minst 1 års yrkespraktik eller minst 1 års praktiktjänstgöring i 

godkänd inrättning. 

 

                                                 
1 Minimiutbildningstiden kan minskas från 3 till 2 år om den berörda personen har de 

kvalifikationer som krävs för universitetsstudier ("Abitur"), dvs. 13 års utbildning, eller de 
kvalifikationer som krävs för en yrkeshögskola ("Fachhochschulreife"), dvs. 12 års utbildning 
och praktik. 
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– Reglerad utbildning som ger yrkesbehörighet som statligt godkänd ("staatlich geprüfte(r)") 

tekniker ("Techniker(in)"), affärsekonom ("Betriebswirt(in)"), formgivare ("Gestalter(in)") 

och familjevårdare ("Familienpfleger(in)") under sammanlagt minst 16 år som omfattar 

grundskoleutbildning eller motsvarande (minst 9 års utbildning) och minst 3 års utbildning 

vid en yrkesskola ("Berufsschule") och som efter minst 2 års yrkespraktik omfattar 

heltidsundervisning under minst 2 år eller deltidsundervisning under motsvarande tid. 

 

– Reglerad utbildning eller internutbildning omfattande sammanlagt minst 15 års utbildning 

som generellt kräver fullgjord grundskoleutbildning (omfattande minst 9 år) och 

yrkesutbildning (normalt 3 år) och som vanligtvis omfattar minst 2 års yrkespraktik (i de 

flesta fall 3 år) och en examen i samband med internutbildningen som normalt består av en 

utbildning som antingen sker parallellt med yrkespraktiken (minst 1 000 timmar) eller på 

heltid (under minst 1 år). 

 

De tyska myndigheterna skall sända kommissionen och de övriga medlemsstaterna en lista över de 

utbildningar som omfattas av denna bilaga. 
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I Nederländerna: 

 

– Reglerad utbildning under sammanlagt minst 15 år, varav 8 års grundskola plus 4 års 

gymnasieutbildning ("MAVO") eller förberedande yrkesutbildning ("VBO") eller högre 

gymnasial utbildning omfattande 3 eller 4 års utbildning vid en yrkesmedelskola ("MBO") 

avslutad med examen. 

 

– Reglerad utbildning under sammanlagt minst 16 år, varav 8 års grundskola plus 4 år av 

åtminstone förberedande yrkesutbildning ("VBO") eller högre gymnasial utbildning 

omfattande minst 4 års praktiktjänstgöring med minst en dags teoretisk utbildning vid en 

skola varje vecka och praktik vid yrkesutbildningsanstalt eller på arbetsplats under veckans 

övriga dagar, avslutad med examen på medelnivå eller högre nivå. 

 

De nederländska myndigheterna skall sända kommissionen och de övriga medlemsstaterna en lista 

över de utbildningar som omfattas av denna bilaga. 
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I Österrike: 

 

– Utbildning vid högre yrkeshögskolor ("Berufsbildende Höhere Schulen") och högre 

utbildningsanstalt för jordbruk och skogsbruk ("Höhere Land- und Forstwirtschaftliche 

Lehranstalten") inklusive specialutbildningar ("einschließlich der Sonderformen") vilkas 

uppläggning och utbildningsnivå fastställs genom lagar och andra författningar. 

 

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 13 år, varav 

5 års yrkesutbildning med avslutande examen som bevis på yrkesbehörighet. 

 

– Utbildning vid en hantverksmästarskola ("Meisterschulen"), mästarutbildning 

("Meisterklassen"), verkmästarskola ("Werkmeisterschulen") eller byggnadssnickeriskola 

("Bauhandwerkerschulen"), vilkas uppläggning och utbildningsnivå fastställs genom lagar 

och andra författningar. 
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Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 13 år, varav 9 års grundskola 

följd av antingen minst 3 års yrkesutbildning i specialskola eller minst 3 års praktik på en 

arbetsplats parallellt med utbildning vid en yrkesskola ("Berufsschule") och vilka båda 

avslutas med en examen och kompletteras med minst 1 års yrkesutbildning vid en 

hantverksmästarskola ("Meisterschule"), mästarutbildning ("Meisterklassen"), 

verkmästarskola ("Werkmeisterschule") eller byggnadssnickeriskola 

("Bauhandwerkerschule"). I de flesta fall är den sammanlagda utbildningstiden minst 15 år 

vari ingår praktikperioder som antingen sker före utbildningen vid dessa utbildningsanstalter 

eller samtidigt med en deltidsutbildning (minst 960 timmar). 

 

De österrikiska myndigheterna skall sända kommissionen och de övriga medlemsstaterna en lista 

över de utbildningar som omfattas av denna bilaga. 

 

___________ 
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BILAGA IV 

 

Verksamhetsformer med anknytning till de slag av yrkeserfarenhet som avses  

i artiklarna 17, 18 och 19 

 

Förteckning I 

 

Huvudgrupper som omfattas av direktiv 64/427/EEG, ändrat genom direktiv 69/77/EEG, och av 

direktiven 68/366/EEG och 82/489/EEG 

 

1 

Direktiv 64/427/EEG 

(Liberaliseringsdirektiv: 64/429/EEG) 

NICE-nomenklaturen (motsvarande ISIC-nomenklaturens huvudgrupper 23−40) 

 

Huvudgrupp 23 Tillverkning av textilier 

232 Tillverkning och beredning av textilmaterial på maskiner för ull 

233 Tillverkning och bearbetning av textila material på maskiner för 

bomull 

234 Tillverkning och bearbetning av textila material på maskiner för silke 

235 Tillverkning och bearbetning av textila material på maskiner för lin 

och hampa 

236 Andra textilfibrer (jute, hårda fibrer m.m.), repslagning 

237 Tillverkning av stickade och virkade varor 

238 Slutbehandling av textilier 

239 Andra textilindustrier 
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Huvudgrupp 24 Tillverkning av fotbeklädnad och annan beklädnad samt bäddutrustning 

241 Maskintillverkning av fotbeklädnad (utom av gummi eller trä) 

242 Handtillverkning av skor och skoreparationer 

243 Tillverkning av klädesplagg (utom pälsverk) 

244 Tillverkning av madrasser och bäddutrustning 

245 Skinn- och pälsindustri 

Huvudgrupp 25 Trä- och korkindustri (utom möbeltillverkning) 

251 Sågning och övrig träindustri 

252 Tillverkning av halvfabrikat av trä 

253 Serietillverkning av byggnadsdelar av trä inklusive golvbeklädnad 

254 Tillverkning av träbehållare 

255 Tillverkning av andra produkter av trä (utom möbler) 

259 Tillverkning av strå, kork, korgarbeten, flätverk och rottingartiklar; 

borsttillverkning 

Huvudgrupp 26 260 Tillverkning av trämöbler 

Huvudgrupp 27 Pappersindustri och tillverkning av pappersprodukter 

271 Tillverkning av pappersmassa, papper och papp 

272 Bearbetning av papper och papp och tillverkning av 

pappersmasseprodukter 

Huvudgrupp 28 280 Tryckerier, förlagsverksamhet och liknande verksamhet 
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Huvudgrupp 29 Läderindustri 

291 Färgning och garvning 

292 Tillverkning av lädervaror 

Ex huvudgrupp 30 Tillverkning av gummi-, plast-, konstfiber- och stärkelseprodukter 

301 Bearbetning av gummi och asbest 

302 Bearbetning av plast 

303 Tillverkning av konstfibrer 

Ex huvudgrupp 31 Kemisk industri 

311 Tillverkning av kemiska basämnen och vidarebearbetning av sådana 

ämnen 

312 Specialiserad tillverkning av kemiska produkter huvudsakligen för 

industriella ändamål och jordbruksändamål (gäller även tillverkning 

av vegetabiliska och animaliska industriella fetter och oljor som ingår 

i ISIC-grupp 312) 
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313 Specialiserad tillverkning av kemiska produkter huvudsakligen för 

privat konsumtion och förvaltning [här utgår tillverkning av läkemedel 

(ex ISIC-grupp 319)] 

Huvudgrupp 32 320 Petroleumindustri 

Huvudgrupp 33 Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 

331 Tillverkning av byggnadssten 

332 Tillverkning av glas och glasprodukter 

333 Tillverkning av keramik, porslin, stengods och eldfasta keramiska 

produkter 

334 Tillverkning av cement, kalk och puts 

335 Tillverkning av byggnadsmaterial av betong, cement och puts 

339 Stenbearbetning och tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska 

produkter 

Huvudgrupp 34 Produktion och primärreduktion av järnhaltig och icke-järnhaltig metall 

341 Järn- och stålindustrin (såsom den anges i EKSG-avtalet, inklusive 

integrerade stålverksägda koksverk) 

342 Tillverkning av stålrör 

343 Tråddragning, kalldragning, kallvalsning av band, kallformning 

344 Produktion och primäromvandling av icke-järnmetaller 

345 Gjuterier för järn och icke-järnmetaller 
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Huvudgrupp 35 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och transportutrustning 

351 Smide, hejarsmide och excenterpressning 

352 Tungt smide, sänksmide och hejarsmide; excenterpressning och 

dragning, sekundärreduktion och ytbehandling 

353 Tillverkning och montering av konstruktioner av järn eller metall 

354 Panntillverkning, tillverkning av rör för industrin 

355 Tillverkning av verktyg och utrustning och färdiga föremål av järn och 

metall (utom elektrisk installationsmateriel) 

359 Binäringar till mekaniska verkstäder 

Huvudgrupp 36 Tillverkning av maskiner utom elektriska maskiner 

361 Tillverkning av jordbruksmaskiner och traktorer 

362 Tillverkning av kontorsmaskiner 

363 Tillverkning av metallbearbetningsmaskiner och andra maskinverktyg 

och tillbehör och tillsatser till sådana och till andra kraftverktyg 

364 Tillverkning av textilmaskiner och tillbehör; tillverkning av 

symaskiner 

365 Tillverkning av maskiner och utrustning för livsmedelsindustrin och 

för kemisk och liknande industri 

366 Tillverkning av anläggningar och utrustning för gruvor, järn- och 

stålverk och gjuterier och för byggnadsindustrin 



 
13781/2/04 REV 2  JM/ab 6 
BILAGA IV DG C I   SV 

367 Tillverkning av kraftöverföringsutrustning 

368 Tillverkning av maskiner för annat angivet industriellt ändamål 

369 Tillverkning av andra icke-elektriska maskiner och utrustningar 

Huvudgrupp 37 Elektrisk utrustning 

371 Tillverkning av elektrisk ledning och kabel 

372 Tillverkning av motorer, generatorer, transformatorer, omkopplare 

och annan liknande utrustning för att tillhandahålla elektrisk kraft 

373 Tillverkning av elektrisk utrustning för direkt nyttjande i industrin 

374 Tillverkning av telekommunikationsutrustning, mätare, annan 

mätutrustning och elektromedicinsk utrustning 

375 Tillverkning av elektronisk utrustning, ljudutrustning, radio- och 

televisionsmottagare 

376 Tillverkning av elektriska hushållsapparater 

377 Tillverkning av lampor och belysningsutrustning 

378 Tillverkning av batterier och ackumulatorer 

379 Reparation, montering och specialinstallation av elektrisk utrustning 
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Ex huvudgrupp 38 Tillverkning av transportutrustning 

383 Tillverkning av motorfordon och reservdelar 

384 Reparation av motorfordon, motorcyklar eller cyklar 

385 Tillverkning av cyklar och motorcyklar och delar till dessa 

389 Tillverkning av transportutrustning som inte hänförs till annat ställe 

Huvudgrupp 39 Diverse tillverkningsindustri 

391 Tillverkning av precisionsinstrument samt mät- och 

kontrollinstrument 

392 Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument och ortopediska 

apparater (utom ortopediska fotbeklädnader) 

393 Tillverkning av fotografisk och optisk utrustning 

394 Tillverkning och reparation av klockor och ur 

395 Guldsmide och ädelmetalltillverkning 

396 Tillverkning och reparation av musikinstrument 

397 Tillverkning av spel, leksaker samt sport- och idrottsartiklar 

399 Annan tillverkningsindustri 

Huvudgrupp 40 Byggande 

400 Byggande (ej specialiserat); rivning 

401 Uppförande av byggnader (bostäder eller andra hus) 

402 Anläggningsarbete; väg-, bro- och järnvägsbyggande m.m. 

403 Installationsarbete 

404 Utsmyckning och slutförande 
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2 

Direktiv 68/366/EEG 

(Liberaliseringsdirektiv: 68/365/EEG) 

NICE-nomenklaturen 

 

Huvudgrupp 20A 200 Industri för produktion av animaliska och vegetabiliska oljor och 

fetter 

20B Livsmedelsindustri (förutom dryckesvaruindustrin) 

201 Slakt, köttberedning och köttkonservering 

202 Mjölk- och mjölkproduktindustri 

203 Inläggning och konservering av frukt och grönsaker 

204 Inläggning och konservering av fisk och andra havsprodukter 

205 Tillverkning av kvarnprodukter 

206 Tillverkning av bageriprodukter, kakor, skorpor och kex 

207 Sockerindustri 

208 Tillverkning av kakao, choklad och sockerkonfektyr 

209 Tillverkning av diverse livsmedel 
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Huvudgrupp 21 Dryckesvaruindustri 

211 Produktion av etylalkohol genom jäsning, produktion av jäst och sprit 

212 Tillverkning av vin och andra omältade alkoholdrycker 

213 Bryggning och mältning 

214 Tillverkning av hälsodrycker och källvatten 

Ex 30  Tillverkning av gummi-, plast-, konstfiber- och stärkelseprodukter 

304 Tillverkning av stärkelseprodukter 

 

3 

Direktiv 82/489/EEG 

ISIC-nomenklaturen 

 

Ex 855 Hårfrisörsinrättningar (utom pedikyrverksamhet och yrkesskolor för 

skönhetsvård) 
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Förteckning II 

Huvudgrupper som omfattas av direktiven 75/368/EEG, 75/369/EEG och 82/470/EEC 

 

1 

Direktiv 75/368/EEG (verksamheter som avses i artikel 5.1) 

ISIC-nomenklaturen 

 

Ex 04  Fiske 

043 Inlandsfiske 

Ex 38  Tillverkning av transportutrustning 

381 Skeppsbyggnad, reparation och underhåll av fartyg 

382 Tillverkning av järnvägsutrustning 

386 Tillverkning och reparation av luftfartyg 

Ex 71  Verksamhet relaterad till transporter och andra verksamheter än transporter inom 

följande grupper 

Ex 711 Drift av sovvagnar och restaurangvagnar; underhåll av 

järnvägsutrustning i reparationsverkstad; rengöring av järnvägsvagnar 

Ex 712 Underhåll av utrustning för stads-, linje- och turisttrafik 
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Ex 713 Underhåll av övrig utrustning för vägtransporter (såsom bilar, bussar 

och taxibilar) 

Ex 714 Drift och underhåll av tillhörande anläggningar i samband med 

vägtransporter (såsom vägar, tunnlar och avgiftsbelagda vägbroar, 

busstationer, parkeringsplatser, buss- och spårvagnsgarage) 

Ex 716 Övrig verksamhet i samband med inlandssjöfart (såsom drift och 

underhåll av vattenvägar, hamnar och andra anläggningar för 

inlandssjöfart; bogsering och lotsning i hamnar, utsättning av 

sjömärken, lastning och lossning av fartyg och övriga liknande 

verksamheter, såsom räddning av fartyg, bogsering, drift av 

förvaringsplatser för båtar) 

 

73 Kommunikation: post och telekommunikation 

Ex 85 Servicetjänster 

854 Tvätt, kemtvätt, strykning och färgning 

Ex 856 Fotograftjänster: porträttfotografi och kommersiell fotografi, 

utom nyhetsfotografi 

Ex 859 Servicetjänster som inte hänförs till annat ställe (endast 

underhållning och städning av byggnader eller lokaler) 
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2 

Direktiv 75/369/EEG (artikel 6: om verksamheten betraktas som industriell verksamhet eller 

hantverksrörelse) 

ISIC-nomenklaturen 

 

Följande former av ambulerande verksamhet: 

a) Köp och försäljning av varor 

− genom handelsresande och hemförsäljare (ex ISIC-grupp 612), samt 

– på övertäckta marknadsplatser utan fasta stånd och på utomhusmarknader. 

b) De verksamhetsformer som omfattas av redan vidtagna övergångsåtgärder i vilka utövandet 

av dessa former av verksamhet som handelsresande och hemförsäljare uttryckligen undantas 

eller inte omnämns. 

 

3 

Direktiv 82/470/EEG (artikel 6.1 och 6.3) 

 

Grupperna 718 och 720 i ISIC-nomenklaturen 

Dessa verksamheter omfattar särskilt 

– att direkt eller i egenskap av ombud arrangera, saluföra och sälja en resa eller en vistelse i 

form av paket eller i delar (transport, inkvartering med eller utan måltider, utflykter etc.) 

oavsett resans orsak (artikel 2 B a). 

– Förmedling mellan olika typer av transportföretag och människor som expedierar eller mottar 

varor och som utövar följande former av därmed besläktad verksamhet: 
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aa) Att för uppdragsgivarens räkning sluta avtal med transportföretag. 

bb) Att åt uppdragsgivaren göra en bedömning av och välja bäst lämpade transportslag, 

transportföretag och färdväg. 

cc) Att organisera transporten ur praktisk synvinkel (exempelvis nödvändig 

transportförpackning); att vidta olika åtgärder som hänger samman med transporten 

(exempelvis leverera is till kylvagnarna). 

dd) Att ta ansvar för formaliteter förbundna med transporten, exempelvis upprätta 

fraktsedlar; att gruppera och dela upp sändningar. 

ee) Att samordna olika delar av en transport genom att sörja för transitering, 

vidarebefordran, omlastning och andra åtgärder när varorna når slutlig destination. 

ff) Att dels förse transportföretagen med frakt, dels förse personer som expedierar eller 

mottar varor med transportmöjligheter. 

– Beräkning av transportkostnaden och kontroll av räkningen. 

– Utförande av vissa uppgifter tillfälligt eller permanent i en redares eller en 

befraktares namn eller för dennes räkning (gentemot hamnmyndigheten, företag 

som utrustar fartyg etc.). 

[Verksamheter i artikel 2 A a, 2 A b och 2 A d]. 
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Förteckning III 

Direktiven 64/222/EEG, 68/364/EEG, 68/368/EEG, 75/368/EEG, 75/369/EEG, 70/523/EEG 

och 82/470/EEG 

 

1 

Direktiv 64/222/EEG 

(Liberaliseringsdirektiv: 64/223/EEG och 64/224/EEG) 

 

1. Tillhandahållande av tjänster som egenföretagare inom partihandel, med undantag för 

läkemedel och farmaceutiska produkter, giftiga ämnen och sjukdomsalstrande ämnen och kol 

(ex grupp 611). 

2. Yrkesverksamhet som förmedlare, vilken för en eller flera uppdragsgivare förhandlar om och 

genomför handelstransaktioner i dessa personers namn och för deras räkning. 

3. Yrkesverksamhet som förmedlare, vilken, utan att ha ett stadigvarande uppdrag, för samman 

personer som önskar sluta direkta avtal med varandra, förbereder deras handelstransaktioner 

eller hjälper till att genomföra dem. 

4. Yrkesverksamhet som förmedlare, vilken i eget namn genomför handelstransaktioner för 

annans räkning. 

5. Yrkesverksamhet som förmedlare, vilken för annans räkning sköter försäljning på auktion av 

varupartier. 

6. Yrkesverksamhet som förmedlare, vilken knackar dörr för att ta upp beställningar. 

7. Tillhandahållande av tjänster när det sker yrkesmässigt och sköts av en förmedlare som är i 

tjänst hos ett eller flera företag med verksamhet inom handel, industri eller hantverk. 
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2 

Direktiv 68/364/EEG 

(Liberaliseringsdirektiv: 68/363/EEG) 

 

Ex ISIC-grupp 612: Detaljhandel 

Verksamheter som inte omfattas: 

012 Hyra av jordbruksmaskiner 

640 Fastigheter, hyra 

713 Hyra av bilar, vagnar och hästar 

718 Hyra av järnvägsvagnar (person- och gods-) 

839 Hyra av maskiner för handelshus 

841 Hyra av biografer och hyra av film 

842 Hyra av teatrar och hyra av teaterrelaterad utrustning 

843 Hyra av båtar, cyklar och spelautomater 

853 Hyra av möblerade rum 

854 Hyra av linne 

859 Hyra av kläder 
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3 

Direktiv 68/368/EEG 

(Liberaliseringsdirektiv: 68/367/EEG) 

ISIC-nomenklaturen 

 

Ex ISIC-huvudgrupp 85 

1. Restauranger, kaféer, krogar och andra ställen där man äter och dricker (ISIC-grupp 852). 

2. Hotell, pensionat, campingplatser och andra slag av husrum (ISIC-grupp 853). 

 

4 

Direktiv 75/368/EEG (artikel 7) 

Alla verksamheter som anges i bilagan till direktiv 75/368/EEG utom de som avses i artikel 5.1 

i det direktivet (förteckning II, punkt 1 i den här bilagan). 

ISIC-nomenklaturen 

 

Ex 62  Banker och andra finansiella institut 

Ex 620 Patentbyråer och företag för distribution av royalties 

Ex 71  Transport 

Ex 713 Persontransport på väg, utom transport i bil 

Ex 719 Drift av direktledningar för transport av flytande kolväten och andra 

flytande kemiska produkter 
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Ex 82  Samhällstjänster 

827 Bibliotek, museer, botaniska trädgårdar och djurparker 

Ex 84  Rekreationstjänster 

843 Rekreationstjänster som inte hänförs till annat ställe: 

– Idrottsaktiviteter (idrottsplatser, idrottsföreningar etc.), med undantag 

för verksamhet som idrottsinstruktör 

– Spelverksamhet (kapplöpningsstall, spelplatser, kapplöpningsbanor 

etc.) 

– Andra rekreationsaktiviteter (cirkus, nöjesparker, andra nöjen etc.) 

Ex 85  Servicetjänster 

Ex 851 Hushållstjänster 

Ex 855 Hårfrisörsinrättningar och manikyrverksamhet, utom pedikyr, yrkesskolor 

för skönhetsvård och frisörskolor 
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Ex 859 Servicetjänster som inte hänförs till annat ställe, utom idrottsmassage och 

paramedicinsk massage och bergsguider, enligt följande indelning: 

– desinficering och bekämpning av skadedjur 

– hyra av kläder och övervakning av persedlar 

– äktenskapsbyråer och liknande tjänster 

– astrologtjänster och liknande verksamheter som bygger på 

spekulationer 

– hygieniska tjänster och tillhörande verksamheter 

– begravning och underhåll av grav 

– guide- och tolktjänster i turismsammanhang 

 

5 

Direktiv 75/369/EEG (artikel 5) 

 

Följande ambulerande verksamheter: 

a) Köp och försäljning av varor: 

– genom handelsresande och hemförsäljare (ex ISIC-grupp 612), samt 

– på övertäckta marknadsplatser utan fasta stånd och på utomhusmarknader. 

b) De verksamhetsformer som omfattas av redan vidtagna övergångsåtgärder i vilka utövandet 

av dessa former av verksamhet som handelsresande och hemförsäljare uttryckligen undantas 

eller inte omnämns. 
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6 

Direktiv 70/523/EEG 

 

Egenföretagare inom partihandel med kol och agenturverksamhet inom kolhandel 

(ex ISIC-grupp 6112) 

 

7 

Direktiv 82/470/EEG (artikel 6.2) 

 

[Verksamheter som anges i artikel 2 A c, 2 A e, 2 B b, 2 C och 2 D] 

Dessa verksamheter omfattar särskilt att 

– hyra ut järnvägsvagnar för befordran av personer eller gods, 

– förmedla köp, försäljning eller hyra av fartyg, 

– förbereda, förhandla fram och sluta avtal om transport av emigranter, 

– åta sig magasinering av alla slags föremål för deponents räkning, enligt tullförfarande eller 

inte, i lagerhus, allmänna depåer, möbelmagasin, kylhus, silor etc., 

– lämna en handling till deponenten som bevis på att föremålet eller varan magasinerats, 

– tillhandahålla utrymmen, foder och plats för saluföring av boskap som hålls tillfälligt i förvar i 

väntan på försäljning eller som transporteras till eller från marknaden, 

– utföra teknisk kontroll av motorfordon, 

– mäta eller väga varor. 

 

___________ 
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BILAGA V 

 

Erkännande på grundval av samordningen av minimikrav för utbildningar 

 

V.1 Läkare 

 

___________ 
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5.1.1 Benämningar på examensbevis för grundläggande läkarutbildning 

Land Benämning på examensbeviset Organ som utfärdar examensbeviset Behörighetsbevis som medföljer examensbeviset  Referensdatum  
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 
Gemeenschap  

 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 
Sundhedsstyrelsen 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 

Staatsprüfung und Zeugnis über die 
Vorbereitungszeit als 
Medizinalassistent, soweit diese nach 
den deutschen Rechtsvorschriften noch 
für den Abschluss 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 Benämning på examensbeviset Organ som utfärdar examensbeviset Behörighetsbevis som medföljer examensbeviset  Referensdatum  
Ελλάς Πτυχίo Iατρικής  – Iατρική Σχoλή Παvεπιστηµίoυ, 

– Σχoλή Επιστηµώv Υγείας, Τµήµα 
Iατρικής Παvεπιστηµίoυ 

 1 januari 1981 

España Título de Licenciado en Medicina y Cirugía – Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad 

 1 januari 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 universae, 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 Benämning på examensbeviset Organ som utfärdar examensbeviset Behörighetsbevis som medföljer examensbeviset  Referensdatum  
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 januari 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 januari 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 
universitet 

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

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

1 januari 1994 

Sverige 
 

Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av 
Socialstyrelsen 

1 januari 1994 

United 
Kingdom 

Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 december 1976 
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5.1.2 Förteckning över benämningar på specialistutbildningar 

Land Benämning på examensbeviset Organ som utfärdar examensbeviset Referensdatum  
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 lõputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool 1 maj 2004 

1. Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 
2. Νoµαρχία 

1 januari 1981 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1 januari 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 apliecina, 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 Benämning på examensbeviset Organ som utfärdar examensbeviset Referensdatum  
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 Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

20 december 1976 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1 januari 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 januari 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 januari 1994 

Sverige 
 

Bevis om specialkompetens som läkare, 
utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1 januari 1994 

United 
Kingdom 

Certificate of Completion of specialist 
training 

Competent authority 20 december 1976 
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5.1.3 Förteckning över benämningar på specialistutbildningar 

 Anestesi och intensivvård  
Utbildningens minimilängd: 3 år 

Kirurgi  
Utbildningens minimilängd: 5 år 

Land Benämning  Benämning 
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 
 



 
13781/2/04 REV 2  JM/ab 8 
BILAGA V DG C I   SV 

 
Neurokirurgi  

Utbildningens minimilängd: 5 år 
Gynekologi och obstetrik 

Utbildningens minimilängd: 4 år 
Land Benämning Benämning 

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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Internmedicin 
Utbildningens minimilängd: 5 år 

Ögonsjukdomar (oftalmologi) 
Utbildningens minimilängd: 3 år 

Land Benämning Benämning 
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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Öron-, näs- och halssjukdomar 
Utbildningens minimilängd: 3 år 

Barn- och ungdomsmedicin 
Utbildningens minimilängd: 4 år 

Land Benämning Benämning 
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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Lungsjukdomar (pneumologi)  
Utbildningens minimilängd: 4 år 

Urologi 
Utbildningens minimilängd: 5 år 

Land Benämning Benämning 
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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Ortopedi 
Utbildningens minimilängd: 5 år 

Klinisk patologi 
Utbildningens minimilängd: 4 år 

Land Benämning Benämning 
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 

Utbildningens minimilängd: 4 år 
Psykiatri 

Utbildningens minimilängd: 4 år 
Land Benämning Benämning 

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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Medicinsk radiologi  

Utbildningens minimilängd: 4 år 
Onkologi 

Utbildningens minimilängd: 4 år 
Land Benämning Benämning 

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 
Utbildningens minimilängd: 5 år 

Klinisk biologi 
Utbildningens minimilängd: 4 år 

Land Benämning Benämning 
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 clínica 
Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija  
Slovensko Plastická chirurgia  
Suomi/Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi  
Sverige Plastikkirurgi  
United Kingdom Plastic surgery  
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Klinisk bakteriologi  
Utbildningens minimilängd: 4 år 

Klinisk kemi 
Utbildningens minimilängd: 4 år 

Land Benämning Benämning 
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 
Utbildningens minimilängd: 4 år 

Thoraxkirurgi 
Utbildningens minimilängd: 5 år 

Land Benämning Benämning 
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 
Datum för upphörande enligt artikel 27.5: * 1 januari 1983 
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Barn- och ungdomskirurgi 
Utbildningens minimilängd: 5 år 

Kärlkirurgi  
Utbildningens minimilängd: 5 år 

Land Benämning Benämning 
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  
Datum för upphörande enligt artikel 27.5: * 1 januari 1983 
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Kardiologi 
Utbildningens minimilängd: 4 år 

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 
Utbildningens minimilängd: 4 år 

Land Benämning Benämning 
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 
Utbildningens minimilängd: 4 år 

Hematologi 
Utbildningens minimilängd: 3 år 

Land Benämning Benämning 
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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