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Medicinsk endokrinologi eller medicinske 

hormonsygdomme 
Uddannelsens mindstevarighed: 3 år 

Fysiurgi eller rehabilitering 
Uddannelsens mindstevarighed: 3 år 

Land Benævnelse Benævnelse 
Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde 
en revalidatie 

Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske 

hormonsygdomme 
 

Deutschland  Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 
Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση 
España Endocrinología y nutrición Rehabilitación 
France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles 
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione 
Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 
Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et 

de la nutrition 
Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország Endokrinológia Fizioterápia 
Malta Endokrinoloġija u Dijabete  
Nederland  Revalidatiegeneeskunde 
Österreich  Physikalische Medizin 
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 
Portugal Endocrinologia  Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação 
Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 
Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
Suomi/Finland Endokrinologia / Endokrinologi Fysiatria / Fysiatri 
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin 
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  
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Neuropsykiatri 

Uddannelsens mindstevarighed: 5 år 
Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme 

Uddannelsens mindstevarighed: 3 år 
Land Benævnelse Benævnelse 

Belgique/België/ 
Belgien 

Neuropsychiatrie* Dermato-vénéréologie / Dermato-venerologie 

Česká republika  Dermatovenerologie 
Danmark  Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme 
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und 

Psychiatrie) 
Haut – und Geschlechtskrankheiten 

Eesti  Dermatoveneroloogia 
Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική ∆ερµατoλoγία – Αφρoδισιoλoγία 
España  Dermatología médico-quirúrgica y venereología 
France Neuropsychiatrie** Dermatologie et vénéréologie 
Ireland   
Italia Neuropsichiatria Dermatologia e venerologia 
Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία 
Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 
Lietuva  Dermatovenerologija 
Luxembourg Neuropsychiatrie*** Dermato-vénéréologie 
Magyarország  Bőrgyógyászat 
Malta  Dermato-venerejoloġija 
Nederland Zenuw - en zielsziekten**** Dermatologie en venerologie 
Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Polska  Dermatologia i wenerologia 
Portugal  Dermatovenereologia 
Slovenija  Dermatovenerologija 
Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 
Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi 
Sverige  Hud- och könssjukdomar 
United Kingdom   
Ophævelsesdato, jf. artikel 25, stk. 5:  
*  1. august 1987, medmindre det drejer sig om personer, som har påbegyndt uddannelsen inden denne dato; 
**  31. december 1971; 
***  Der udstedes ikke længere uddannelsesbeviser for uddannelser, der er påbegyndt efter den 5. marts 1982; 
**** 9. juli 1984. 
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Radiologi 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Børne- og ungdomspsykiatri 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Land Benævnelse Benævnelse 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 
Danmark  Børne- og ungdomspsykiatri 
Deutschland Radiologie Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie  
Eesti   
Ελλάς Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική 
España Electroradiología  
France Electro-radiologie* Pédo-psychiatrie 
Ireland Radiology Child and adolescent psychiatry 
Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile 
Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 
Latvija  Bērnu psihiatrija 
Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 
Luxembourg Électroradiologie** Psychiatrie infantile 
Magyarország Radiológia Gyermek-és ifjúságpszichiátria 
Malta   
Nederland Radiologie***  
Österreich Radiologie  
Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 
Portugal Radiologia Pedopsiquiatria 
Slovenija  Otroška in mladostniška psihiatrija 
Slovensko  Detská psychiatria 
Suomi/Finland  Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri 
Sverige  Barn- och ungdomspsykiatri 
United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 
Ophævelsesdato, jf. artikel 25, stk. 5: 
*  3. december 1971; 
**  Der udstedes ikke længere uddannelsesbeviser for uddannelser, der er påbegyndt efter den 5. marts 1982; 
***  8. juli 1984. 
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Geriatri eller alderdommens sygdomme 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Nefrologi eller medicinske nyresygdomme 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Land Benævnelse Benævnelse 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Geriatrie Nefrologie 
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme 
Deutschland   
Eesti  Nefroloogia 
Ελλάς  Νεφρoλoγία 
España Geriatría Nefrología 
France  Néphrologie 
Ireland Geriatric medicine Nephrology 
Italia Geriatria Nefrologia 
Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 
Latvija  Nefroloģija 
Lietuva Geriatrija Nefrologija 
Luxembourg  Néphrologie 
Magyarország Geriátria  Nefrológia 
Malta Ġerjatrija Nefroloġija 
Nederland Klinische geriatrie  
Österreich   
Polska Geriatria Nefrologia 
Portugal  Nefrologia 
Slovenija  Nefrologija 
Slovensko Geriatria Nefrológia 
Suomi/Finland Geriatria / Geriatri Nefrologia / Nefrologi 
Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 
United Kingdom Geriatrics Renal medicine 
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Infektionsmedicin 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Samfundsmedicin 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Land Benævnelse Benævnelse 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 
Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin 
Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 
Eesti Infektsioonhaigused  
Ελλάς  Κοινωνική Іατρική 
España  Medicina preventiva y salud pública 
France  Santé publique et médecine sociale 
Ireland Infectious diseases Public health medicine 
Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva 
Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική 
Latvija Infektoloģija  
Lietuva Infektologija  
Luxembourg  Santé publique 
Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 
Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika 
Nederland  Maatschappij en gezondheid 
Österreich  Sozialmedizin 
Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 
Portugal Infecciologia Saúde pública 
Slovenija Infektologija Javno zdravje 
Slovensko Infektológia Hygiena a epidemiológia 
Suomi/Finland Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Terveydenhuolto / Hälsovård 
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 
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Klinisk farmakologi 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Arbejdsmedicin 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Land Benævnelse Benævnelse 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde 

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství 
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 
Eesti   
Ελλάς  Iατρική της Εργασίας 
España Farmacología clínica  
France  Médecine du travail 
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
Italia  Medicina del lavoro 
Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 
Latvija  Arodslimības 
Lietuva  Darbo medicina 
Luxembourg  Médecine du travail 
Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 
Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali 
Nederland  – Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

– Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde 
Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin 
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 
Portugal  Medicina do trabalho 
Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 
Slovensko Klinická farmakológia Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / 

Klinisk farmakologi och 
läkemedelsbehandling 

Työterveyshuolto / Företagshälsovård 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin 
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
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Medicinsk allergologi eller medicinske 

overfølsomhedssygdomme 
Uddannelsens mindstevarighed: 3 år 

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 

Land Benævnelse Benævnelse 
Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde 
Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske 

overfølsomhedssygdomme 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 
Eesti   
Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηvική Iατρική 
España Alergología Medicina nuclear 
France  Médecine nucléaire 
Ireland   
Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 
Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 
Latvija Alergoloģija  
Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  
Luxembourg  Médecine nucléaire 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) 
Malta  Mediċina Nukleari 
Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde 
Österreich  Nuklearmedizin 
Polska Alergologia Medycyna nuklearna 
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear 
Slovenija  Nuklearna medicina 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 
Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk fysiologi 

och nukleärmedicin 
Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 
United Kingdom  Nuclear medicine 
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Kæbe-ansigtskirurgi (grunduddannelse som 

læge) 
Uddannelsens mindstevarighed: 5 år 

Land Benævnelse 
Belgique/België/ 
Belgien 

 

Česká republika Maxilofaciální chirurgie 
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Ελλάς  
España Cirugía oral y maxilofacial 
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
Ireland  
Italia Chirurgia maxillo-facciale 
Κύπρος  
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija 
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale 
Magyarország Szájsebészet 
Malta  
Nederland  
Österreich Mund– Kiefer – und Gesichtschirurgie 
Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa 
Portugal Cirurgia maxilo-facial 
Slovenija Maxilofacialna kirurgija 
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia 
Suomi/Finland  
Sverige  
United Kingdom  
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5.1.4. Beviser for uddannelse som alment praktiserende læge 
 

Land Uddannelsesbevis Titel Referencedato  
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts / 
Arrêté ministériel d'agrément de médecin 
généraliste 

Huisarts / Médecin généraliste 31. december  1994 

Česká republika Diplom o specializaci "všeobecné lékařství" Všeobecný lékař 1. maj 2004 
Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment 

praktiserende læge/ Speciallæge i almen medicin 
Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin 31. december  1994 

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin 

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 
 

31. december  1994 

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1. maj 2004 
Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής  Іατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής  31. december  1994 
España Título de especialista en medicina familiar y 

comunitaria 
Especialista en medicina familiar y comunitaria 31. december  1994 

France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec 
document annexé attestant la formation spécifique 
en médecine générale) 

Médecin qualifié en médecine générale 31. december  1994 

Ireland 
 

Certificate of specific qualifications in general 
medical practice 

General medical practitioner 31. december  1994 

Italia Attestato di formazione specifica in medicina 
generale 

Medico di medicina generale 31. december  1994 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1. maj 2004 
Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1. maj 2004 
Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas 1. maj 2004 
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Land Uddannelsesbevis Titel Referencedato  
Luxembourg Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas de 

formation au Luxembourg 
Médecin généraliste 31. december  1994 

Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 1. maj 2004 
Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja 1. maj 2004 

Nederland 
 

Certificaat van inschrijving in het register van 
erkende huisartsen van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
geneeskunst 

Huisarts 31. december  1994 

Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 31. december  1994 
Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 

dziedzinie medycyny rodzinnej 
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 1. maj 2004 

Portugal Diploma do internato complementar de clínica 
geral 

Assistente de clínica geral 31. december  1994 

Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske 
medicine 

Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske medicine 1. maj 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore "všeobecné 
lekárstvo" 

Všeobecný lekár 1. maj 2004 

Suomi/ 
Finland 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksesta / Bevis om tilläggsutbildning av 
läkare i primärvård 

Yleislääkäri / Allmänläkare 31. december  1994 

Sverige 
 

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande 
läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31. december  1994 

United Kingdom Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 31. december  1994  
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V.2. Sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje 
 
5.2.1. Uddannelsesprogram for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje 
 
Uddannelsesprogrammet for opnåelse af bevis for uddannelse som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje 
omfatter følgende to områder og mindst de deri anførte fag. 

A. Teoretisk undervisning 
a. Sygepleje: 
– Faglig orientering og erhvervsetik 
– Almene principper for sundheds- og 

sygepleje 
– Principer for sundheds- og sygepleje 

inden for: 
– almen medicin og medicinske specia-

ler 
– almen kirurgi og kirurgiske specialer 
– barnepleje og pædiatri 
– barselshygiejne og pleje af moder og 

barn 
– mental hygiejne og psykiatri 
– geriatrisk pleje og geriatri 
 

 
b. Basisfag: 
– Anatomi og fysiologi 
– Patologi 
– Bakteriologi, virologi og parasitologi 
– Biofysik, biokemi og radiologi 
– Diætetik 
– Hygiejne: 
– profylakse 
– sundhedslære 
– Farmakologi 
 

 
c. Sociale fag: 
– Sociologi 
– Psykologi 
– Administrationsprincipper 
– Undervisningsprincipper 
– Sociallovgivning og sundhedslov-

givning 
– Erhvervets juridiske aspekter 
 

B. Klinisk undervisning 
– Sundheds- og sygepleje inden for: 
– almen medicin og medicinske specialer 
– almen kirurgi og kirurgiske specialer 
– barnepleje og pædiatri 
– barselshygiejne og pleje af moder og barn 
– mentalhygiejne og psykiatri 
– geriatrisk pleje og geriatri 
– hjemmepleje 
 
Undervisningen i ét eller flere af disse fag kan ske inden for eller i forbindelse med de øvrige fag. 
Den teoretiske undervisning skal være afpasset efter og samordnet med den kliniske undervisning, således at de kundskaber og 
færdigheder, der er omhandlet i dette bilag, kan erhverves på fyldestgørende måde. 
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5.2.2. Beviser for uddannelse som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje 
Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Titel Referencedato  

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

– Diploma gegradueerde verple-
ger/verpleegster / Diplôme d'infir-
mier(ère) gradué(e) / Diplom eines 
(einer) graduierten Krankenpflegers  
(-pflegerin) 

– Diploma in de ziekenhuisverpleegkun-
de / Brevet d'infirmier(ère) hospita-
lier(ère) / Brevet eines (einer) Kran-
kenpflegers (-pflegerin) 

– Brevet van verpleegassistent(e) / Bre-
vet d'hospitalier(ère) / Brevet einer 
Pflegeassistentin 

– De erkende opleidingsinstituten / Les établisse-
ments d’enseignement reconnus / Die anerkann-
ten Ausbildungsanstalten 

– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseigne-
ment de la Communauté française / Der zuständi-
ge Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen Ge-
meinschaft 

– Hospitalier(ère) / Verpleegas-
sistent(e) 

– Infirmier(ère) hospitalier(ère) / 
Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) 

29. juni 1979 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním 
oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.), 
ledsaget af følgende certifikat: Vysvědčení 
o státní závěrečné zkoušce 
 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1. Všeobecná sestra Česká republika 

2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná všeobecná sestra (di-
plomovaný specialista, DiS.), ledsaget af 
følgende certifikat: Vysvědčení o absolu-
toriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem 2. Všeobecný ošetřovatel 

1. maj 2004 

Danmark Eksamensbevis efter gennemført 
sygeplejerskeuddannelse 

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet Sygeplejerske 29. juni 1979 

Deutschland 
 

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der 
Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss - Krankenschwester 
- Krankenpfleger 

29. juni 1979 

Eesti Diplom õe erialal 
 

1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 
3. Kohtla-Järve Meditsiinikool 

õde 1. maj 2004 
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Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Titel Referencedato  

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας 

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην 
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και 
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Ελλάς 
 

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος 
νοσοκόµος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια 

1. januar 1981 

España 
 

Título de Diplomado universitario en 
Enfermería 

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

Enfermero/a diplomado/a 1. januar 1986 

France 
 

– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) 
– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré 

en vertu du décret no 99-1147 du 29 
décembre 1999 

Le ministère de la santé Infirmer(ère) 29. juni 1979 

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 29. juni 1979 
Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 29. juni 1979 
Κύπρος ∆ίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 1. maj 2004 

1. Diploms par māsas kvalifikācijas ie-
gūšanu  

1. Māsu skolas Latvija 

2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz 
Valsts eksāmenu komisijas lēmumu 

Māsa 1. maj 2004 

Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

1. Universitetas  Bendrosios praktikos slaugytojas 1. maj 2004 

 2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversi-
tetinės studijos), nurodantis suteiktą 
bendrosios praktikos slaugytojo profesinę 
kvalifikaciją 

2. Kolegija   
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Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Titel Referencedato  

Luxembourg – Diplôme d’Etat d’infirmier 
– Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier 

gradué 

Ministère de l’éducation nationale, de la formation 
professionnelle et des sports 

Infirmier 29. juni 1979 

1. Ápoló bizonyítvány  
 

1. Iskola  
 

2. Diplomás ápoló oklevél  
 

2. Egyetem / főiskola  
 

Magyarország 

3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 3. Egyetem 

Ápoló 1. maj 2004 

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-
infermerija 

Universita `ta' Malta" Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 1. maj 2004 

1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, 
verpleegkundige A 

1. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

2. Diploma verpleegkundige MBOV (Mid-
delbare Beroepsopleiding Verpleegkundi-
ge) 

2. Door een van overheidswege benoemde examen-
commissie 

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Ho-
gere Beroepsopleiding Verpleegkundige) 

3. Door een van overheidswege benoemde examen-
commissie 

4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkun-
dige – Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van overheidswege aangewezen oplei-
dingsinstelling 

Nederland 
 

5. Diploma hogere beroepsopleiding ver-
pleegkundige – Kwalificatieniveau 5 

5. Door een van overheidswege aangewezen oplei-
dingsinstelling 

Verpleegkundige 29. juni 1979 

1. Diplom als "Diplomierte Gesundheits- 
und Krankenschwester, Diplomierter 
Gesundheits- und Krankenpfleger"  

1. Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege 

Österreich 
 

2. Diplom als "Diplomierte 
Krankenschwester, 
Diplomierter Krankenpfleger" 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule 

- Diplomierte Krankenschwester 
- Diplomierter Krankenpfleger 

1. januar 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo z tytułem 
"magister pielęgniarstwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Pielegniarka 1. maj 2004 

1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem 
2. Diploma/carta de curso de bacharelato 
em enfermagem 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
Portugal 

3. Carta de curso de licenciatura em 
enfermagem 

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas 
Superiores de Saúde 

Enfermeiro 1. januar 1986 
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Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Titel Referencedato  

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "diplomirana medicinska sestra / 
diplomirani zdravstvenik" 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 

Diplomirana medicinska sestra/ 
Diplomirani zdravstvenik 

1. maj 2004 

1. Vysokoškolský diplom o udelení aka-
demického titulu "magister 
z ošetrovateľstva" ("Mgr.") 

1. Vysoká škola 
 
 
 

2. Vysokoškolský diplom o udelení aka-
demického titulu "bakalár 
z ošetrovateľstva" ("Bc.") 

2. Vysoká škola 
 

Slovensko 

3. Absolventský diplom v študijnom od-
bore diplomovaná všeobecná sestra 

3. Stredná zdravotnícka škola 

Sestra 1. maj 2004 

1. Sairaanhoitajan 
tutkinto/Sjukskötarexamen 

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ 
Hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

 2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulu-tutkinto, 
sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskole-
examen inom hälsovård och det sociala 
området, sjukskötare (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 

Sairaanhoitaja / Sjukskötare 1. januar 1994 

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1. januar 1994 
United Kingdom Statement of Registration as a Registered 

General Nurse in part 1 or part 12 of the 
register kept by the United Kingdom 
Central Council for Nursing, Midwifery 
and Health Visiting 

Various - State Registered Nurse 
- Registered General Nurse 
 

29. juni 1979 
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V.3. Tandlæge 
5.3.1. Uddannelsesprogram for tandlæger 
 
Det uddannelsesprogram, som skal føre frem til et bevis for uddannelse som tandlæge, omfatter som et minimum nedennævnte fag. 
Undervisningen i ét eller flere af disse fag kan ske inden for eller i forbindelse med de øvrige fag 

A. Basisfag 
– Kemi 
– Fysik 
– Biologi 
 

B. Medikobiologiske og alment læge-
videnskabelige fag 
– Anatomi 
– Embryologi 
– Histologi, herunder cytologi 
– Fysiologi 
– Biokemi (eller fysiologisk kemi) 
– Patologisk anatomi 
– Almen patologi 
– Farmakologi 
– Mikrobiologi 
– Hygiejne 
– Præventiv medicin og epidemiologi 
– Radiologi 
– Fysiurgi 
– Almen kirurgi 
– Intern medicin, herunder pædiatri 
– Oto-rhino-laryngologi 
– Dermato-venerologi 
– Almen psykologi, psykopatologi og 

neuropatologi 
– Anæstesiologi 

C. Fag med direkte relation til tandlæ-
gevirksomhed 
– Proteselære 
– Tandlægematerialer 
– Konserverende tandbehandling 
– Forebyggende tandpleje 
– Anæstesi og smertestillende midler 

inden for tandbehandling 
– Specialkirurgi 
– Specialpatologi 
– Klinisk odonto-stomatologi 
– Pædodonti 
– Ortodonti 
– Parodontologi 
– Odontologisk radiologi 
– Bidfunktionslære 
– Faglig organisation, etik og lovgiv-

ning 
– Sociale aspekter ved praktisk odonto-

logi 
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5.3.2. Beviser for grunduddannelse som tandlæge 

Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager 
uddannelsesbeviset Titel Referencedato  

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van tandarts / Diplôme licencié 
en science dentaire 

– De universiteiten / Les universités 
– De bevoegde Examen- commissie 

van de Vlaamse Gemeenschap / Le 
Jury compétent d'enseignement de 
la Communauté française 

 Licentiaat in de 
tandheelkunde / 
Licencié en science 
dentaire 

28. januar 1980 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu zubní lékařství (doktor zubního 
lékařství, Dr. med. Dent.) 

Lékařská fakulta univerzity v České 
republice 
 

Vysvědčení o státní rigorózní 
zkoušce 

Zubní lékař 1. maj 2004 

Danmark Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk 
kandidateksamen) 

Tandlægehøjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
universitetsfakultet 

Autorisation som tandlæge, 
udstedt af Sundhedsstyrelsen 

Tandlæge 28. januar 1980 

Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung Zuständige Behörden  Zahnarzt 28. januar 1980 
Eesti Diplom hambaarstiteaduse 

õppekava läbimise kohta 
Tartu Ülikool  Hambaarst 1. maj 2004 

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήµιo  Οδοντίατρος ή 
χειρούργος 
οδοντίατρος 

1. januar 1981 

España Título de Licenciado en Odontología El rector de una universidad  Licenciado en 
odontología 

1. januar 1986 

France Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie 
dentaire 

Universités  Chirurgien-dentiste 28. januar 1980 

Ireland – Bachelor in Dental Science 
(B.Dent.Sc.) 

– Bachelor of Dental Surgery (BDS) 
– Licentiate in Dental Surgery (LDS) 

– Universities 
– Royal College of Surgeons in 

Ireland 

 – Dentist 
– Dental 

practitioner 
– Dental surgeon 

28. januar 1980 

Italia Diploma di laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 

Università Diploma di abilitazione 
all’esercizio dell'odontoiatria e 
protesi dentaria 

Odontoiatra 28. januar 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου Οδοντιατρικό Συµβούλιο  Οδοντίατρος 1. maj 2004 
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Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager 

uddannelsesbeviset Titel Referencedato  

Latvija Zobārsta diploms 
 

Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta 
pēcdiploma izglītības 
programmas pabeigšanu, ko 
izsniedz universitātes tipa 
augstskola un "Sertifikāts" – 
kompetentas iestādes izsniegts 
dokuments, kas apliecina,  
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
zobārstniecībā 

Zobārsts 1. maj 2004 

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją 
 

Universitetas Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo profesinę 
kvalifikaciją 

Gydytojas 
odontologas 

1. maj 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
dentaire  

Jury d’examen d’Etat  Médecin-dentiste 28. januar 1980 

Magyarország Fogorvos oklevél (doctor medicinae 
dentariae, röv.: dr. med. dent.) 

Egyetem  Fogorvos 1. maj 2004 

Malta Lawrja fil- Kirurġija Dentali Universita` ta Malta  Kirurgu Dentali 1. maj 2004 
Nederland Universitair getuigschrift van een met 

goed gevolg afgelegd tandartsexamen 
Faculteit Tandheelkunde  Tandarts 28. januar 1980 

Österreich Bescheid über die Verleihung des 
akademischen Grades « Doktor der 
Zahnheilkunde » 

Medizinische Fakultät der Universität  Zahnarzt 1. januar 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych z 
tytułem "lekarz dentysta" 

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

Lekarsko – Dentystyczny 
Egzamin Państwowy 

Lekarz dentysta 1. maj 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina dentária 

– Faculdades 
– Institutos Superiores 

 Médico dentista 1. januar 1986 
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Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager 
uddannelsesbeviset Titel Referencedato  

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

Univerza Potrdilo o opravljenem 
strokovnem izpitu za poklic 
zobozdravnik / zobozdravnica 

Doktor dentalne 
medicine / Doktorica 
dentalne medicine 

1. maj 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor zubného 
lekárstva" ("MDDr.") 

Vysoká škola  Zubný lekár 1. maj 2004 

Suomi/ 
Finland 

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto 
/ Odontologie licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätös 
käytännön palvelun 
hyväksymisestä / Beslut av 
Rättskyddscentralen för 
hälsovården om godkännande 
av praktisk tjänstgöring 

Hammaslääkäri / 
Tandläkare 

1. januar 1994 

Sverige Tandläkarexamen Universitetet i Umeå 
Universitetet i Göteborg 
Karolinska Institutet 
Malmö Högskola 

Endast för examensbevis som 
erhållits före den 1 juli 1995, 
ett utbildningsbevis som 
utfärdats av Socialstyrelsen 

Tandläkare 1. januar 1994 

United Kingdom Bachelor of Dental Surgery 
(BDS or B.Ch.D.) 
Licentiate in Dental Surgery 

Universities 
Royal Colleges 

 – Dentist 
– Dental 

practitioner 
– Dental surgeon 

28. januar 1980 
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5.3.3. Beviser for uddannelse som specialtandlæge 
Ortodonti 

Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Referencedato  
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 

som specialtandlæge i ortodonti 
Sundhedsstyrelsen 28. januar 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Kieferorthopädie; 

Landeszahnärztekammer 28. januar 1980 

Eesti Residentuuri lõputunnistus 
ortodontia erialal 

Tartu Ülikool 1. maj 2004 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Ορθoδovτικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1. januar 2003 

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des 
chirurgiens dentistes 

28. januar 1980 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28. januar 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1. maj 2004 

Latvija "Sertifikāts"– kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 
 

1. maj 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
ortodonto profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1. maj 2004 

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa 
bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1. maj 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-
Ortodonzja 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1. maj 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
orthodontist in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28. januar 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 1. maj 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz čeljustne in 
zobne ortopedije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1. maj 2004 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
hampaiston oikomishoito / 
Specialtand-läkarexamen, 
tandreglering 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1. januar 1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 
tandreglering 

Socialstyrelsen 1. januar 1994 

United Kingdom Certificate of Completion of 
specialist training in orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28. januar 1980 
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Mundkirurgi 

Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Referencedato  
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 

som specialtandlæge i 
hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen 28. januar 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  

Landeszahnärztekammer 28. januar 1980 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Γvαθoχειρoυργικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1. januar 2003 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28. januar 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Στοµατική Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1. maj 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą burnos chirurgo 
profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1. maj 2004 

Magyarország Dento-alveoláris sebészet 
szakorvosa bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1. maj 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1. maj 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28. januar 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej 

Centrum Egzaminów Medycznych 1. maj 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz oralne 
kirurgije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1. maj 2004 

Suomi/ 
Finland 

Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
suu- ja leuka-kirurgia / 
Specialtandläkar-examen, oral och 
maxillofacial kirurgi 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1. januar 1994 

Sverige Bevis om specialist-kompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  1. januar 1994 

United Kingdom Certificate of completion of 
specialist training in oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28. januar 1980 
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V.4. Dyrlæge 
5.4.1.  Uddannelsesprogram 

Uddannelsesprogrammet, som skal føre frem til bevis for uddannelse som dyrlæge, omfatter som et minimum nedenstående fag.  
 
Undervisningen i et eller flere af disse fag kan ske inden for eller i forbindelse med de øvrige fag. 

 
A. Basisfag 
– Fysik 
– Kemi 
– Zoologi 
– Botanik 
– Matematikkens anvendelse i biologien 
B. Særlige fag 
a. Grundlæggende videnskaber 
– Anatomi (herunder histologi og em-

bryologi) 
– Fysiologi 
– Biokemi 
– Genetik 
– Farmakologi 
– Farmaci 
– Toksikologi 
– Mikrobiologi 
– Immunologi 
– Epidemilogi 
– Deontologi 

 
b. Kliniske videnskaber 
– Obestetrik 
– Patologi (herunder patologisk ana-

tomi) 
– Parasitologi 
– Klinisk medicin og klinisk kirurgi 

(herunder anæstesiologi) 
– Klinisk undervisning omfattende 

husdyr, fjerkræ og andre dyrearter 
– Præventiv medicin 
– Radiologi 
– Forplantning og forplantningsforstyr-

relser 
– Sundhedsvæsen 
– Veterinær retsmedicin og veterinær-

lovgivning 
– Terapeutik 
– Propædeutik 

 
c. Animalsk produktion 
– Animalsk produktion 
– Fodring 
– Agronomi 
– Landbrugsøkonomi 
– Husdyrs opdræt og sundhed 
– Veterinær hygiejne 
– Etologi og dyrebeskyttelse 

d. Levnedsmiddelhygiejne 
– Inspektion af og kontrol med lev-

nedsmidler af animalsk oprindelse 
– Levnedsmiddelhygiejne og 

-teknologi 
– Praktisk arbejde (herunder på slagte-

rier og andre steder, hvor levneds-
midler behandles) 

Den praktiske uddannelse kan erhverves ved praktiktjeneste, for så vidt denne sker på heltidsbasis, under den kompetente myndigheds 
eller det kompetente organs direkte kontrol og ikke overstiger seks måneder inden for uddannelsens samlede studietid på fem år. 
 
Fordelingen af den teoretiske og praktiske undervisning på de forskellige faggrupper bør afvejes og samordnes, således at viden og 
erfaring kan erhverves på passende måde for at gøre det muligt for dyrlægen at udføre alle sine opgaver. 
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5.4.2.  Beviser for uddannelse som dyrlæge  

Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager 
uddannelsesbeviset Referencedato  

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van dierenarts / Diplôme de 
docteur en médecine vétérinaire 

– De universiteiten/ Les universités 
– De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse 

Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française  

 21. december 1980 

Česká republika – Diplom o ukončení studia 
ve studijním programu veterinární 
lékařství (doktor veterinární medicíny, 
MVDr.) 

– Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu veterinární 
hygiena a ekologie (doktor veterinární 
medicíny, MVDr.) 

Veterinární fakulta univerzity v České republice  1. maj 2004 

Danmark Bevis for bestået kandidateksamen i 
veterinærvidenskab 

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole  21. december 1980 

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten 
Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und 
das Gesamtergebnis der Tierärztlichen 
Prüfung  

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die 
Tierärztliche Prüfung einer Universität oder 
Hochschule 

 21. december 1980 

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini 
õppekava 

Eesti Põllumajandusülikool  1. maj 2004 

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας  1. januar 1981 
España Título de Licenciado en Veterinaria – Ministerio de Educación y Cultura 

– El rector de una Universidad 
 1. januar 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire    21. december 1980 
Ireland – Diploma of Bachelor in/of Veterinary 

Medicine (MVB) 
– Diploma of Membership of the Royal 

College of Veterinary Surgeons 
(MRCVS) 

  21. december 1980 

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

1. januar 1985 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο  1. maj 2004 
Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universitāte  1. maj 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos 

gydytojo (DVM)) 
Lietuvos Veterinarijos Akademija  1. maj 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
vétérinaire  

Jury d’examen d’Etat  21. december 1980 
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Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager 

uddannelsesbeviset Referencedato  

Magyarország Állatorvos doktor oklevél –  
dr. med. vet. 

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar  1. maj 2004 

Malta Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji  1. maj 2004 
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 

afgelegd diergeneeskundig/veeartse-
nijkundig examen 

  21. december 1980 

Österreich – Diplom-Tierarzt 
– Magister medicinae veterinariae  

Universität – Doktor der Veterinärmedizin 
– Doctor medicinae veterinariae 
– Fachtierarzt 

1. januar 1994 

Polska Dyplom lekarza weterynarii  
 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie 
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
3. Akademia Rolnicza w Lublinie 
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 1. maj 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina veterinária 

Universidade  1. januar 1986 

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

Univerza Spričevalo o opravljenem državnem 
izpitu s področja veterinarstva 
 

1. maj 2004 

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

Univerzita veterinárskeho lekárstva  1. maj 2004 

Suomi/ 
Finland 

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Veterinärmedicine licentiatexamen 

Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet  1. januar 1994 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet  1. januar 1994 
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 1.University of Bristol 
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2.University of Liverpool 
3. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMB) 

3.University of Cambridge 

4. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S) 

4. University of Edinburgh 

5. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S)  

5. University of Glasgow 

United Kingdom 

6. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMed) 

6. University of London 

 21. december 1980 
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V.5. Jordemoder 
 
5.5.1.  Uddannelsesprogram for jordemødre (uddannelsesvej I og II) 
 
Uddannelsesprogrammet med henblik på opnåelse af bevis for uddannelse som jordemoder omfatter følgende to områder: 

A. Teoretisk og teknisk undervisning   
a. Basisfag  b. Særlige fag for virksomheden som 

jordemoder 
– Grundlæggende kendskab til anatomi 

og fysiologi 
– Grundlæggende kendskab til patologi 
– Grundlæggende kendskab til bakteri-

ologi, virologi og parasitologi 
– Grundlæggende kendskab til biofy-

sik, biokemi og radiologi 
– Pædiatri, især med hensyn til nyfødte 
– Hygiejne, sundhedslære, sygdomsfo-

rebyggelse, tidlig diagnosticering af 
sygdomme 

– Ernæringslære og diætetik, især med 
hensyn til kvindens, den nyfødtes og 
spædbarnets ernæring 

– Grundlæggende kendskab til socio-
logi og problemer i forbindelse med 
socialmedicin 

– Grundlæggende kendskab til farma-
kologi 

– Psykologi 
– Pædagogik 
– Sundheds- og sociallovgivning og 

sundhedsvæsenets opbygning 
– Jordemødrenes pligter og faglig 

lovgivning 
– Seksualundervisning og familieplan-

lægning 
– Moderens og barnets retsbeskyttelse 

– Anatomi og fysiologi 
– Embryologi og fostrets udvikling 
– Svangerskab, fødsel og barselperiode 
– Gynækologisk og obstetrisk patologi 
– Forberedelse til fødslen og forældre-

rollen, herunder de psykologiske 
aspekter 

– Fødselsforberedelse (herunder kend-
skab til og anvendelse af teknisk ap-
paratur i obstetrikken) 

– Analgesi, anæstesi og genoplivning 
– Den nyfødtes fysiologi og patologi 
– Den nyfødtes pleje og pasning 
– Psykologiske og sociale faktorer 
 

 
B. Praktisk og klinisk undervisning 
Denne undervisning gives under hensigtsmæssigt tilsyn: 
– Konsultation for gravide kvinder omfattende mindst 100 prænatale undersøgelser 
– Observation og pleje af mindst 40 fødende 
– Elevens foreståelse af mindst 40 fødsler; såfremt dette antal ikke kan nås på grund af mangel på fødende, kan det nedsættes til 

mindst 30 fødsler under forudsætning af, at eleven desuden aktivt deltager i 20 fødsler 
– Aktiv deltagelse i fødsler i underkroppræsentation. Er dette ikke muligt på grund af et manglende antal fødsler i underkrop-

præsentation, bør undervisningen ske ved simulering 
– Anlæggelse af episiotomi og indførelse i efterfølgende sutur. Indførelsen skal omfatte en teoretisk undervisning og kliniske 

øvelser. Anvendelsen af sutur i praksis omfatter sutur af episiotomi og af mindre rifter i bækkenbunden. Hvis det er absolut 
nødvendigt, kan der anvendes simulering 

– Observation og pleje af 40 risikopatienter før, under og efter fødslen 
– Observation og pleje, herunder undersøgelse, af mindst 100 barselskvinder og normale nyfødte 
– Observation og pleje af nyfødte, der kræver særlig pleje, herunder for tidligt og for sent fødte børn samt nyfødte med unormalt 

lav fødselsvægt og syge nyfødte 
– Pleje af patologiske tilfælde inden for gynækologi og obstetrik 
– Indførelse i pleje inden for medicin og kirurgi. Indførelsen skal omfatte en teoretisk undervisning og kliniske øvelser. 
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Den teoretiske og tekniske undervisning (uddannelsesprogrammets del A) skal være afpasset efter og samordnet med den kliniske 
undervisning (programmets del B), således at de i dette bilag omhandlede kundskaber og erfaringer kan erhverves på fyldestgørende 
måde. 
 
Den kliniske jordemoderundervisning (uddannelsesprogrammets del B) skal foregå i form af praktikanttjeneste under tilsyn af 
sygehusafdelinger eller i andre behandlingsinstitutioner inden for sundhedsområdet, som er godkendt til dette formål af de 
kompetente myndigheder eller organer. Under denne uddannelse skal jordemodereleverne deltage i de pågældende afdelingers 
arbejde i det omfang, det er et led i uddannelsen. Jordemodereleverne skal indføres i det ansvar, som er forbundet med virksomhed 
som jordemoder. 
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5.5.2.  Beviser for uddannelse som jordemoder 
Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Titel Referencedato  

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van vroedvrouw / Diplôme 
d'accoucheuse 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement 

– De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse 
Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française 

Vroedvrouw / Accoucheuse 23. januar 1983 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním 
oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.) 
– Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem  
 

 
 
Porodní asistentka/porodní asistent 

Česká republika 

2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná porodní asistentka 
(diplomovaný specialista, DiS.) 
– Vysvědčení o absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem 
 

 

1. maj 2004 

Danmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 23. januar 1983 
Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für 

Hebammen und Entbindungspfleger 
Staatlicher Prüfungsausschuss – Hebamme 

– Entbindungspfleger 
 

23. januar 1983 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 

Ämmaemand 1. maj 2004 

1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδυµάτων 
(Τ.Ε.Ι.) 

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) 

2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της 
Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και 
Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Ελλάς 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

– Μαία 
– Μαιευτής 
 

23. januar 1983 

España – Título de matrona 
– Título de asistente obstétrico 

(matrona) 
– Título de enfermería obstétrica-

ginecológica 

Ministerio de Educación y Cultura – Matrona 
– Asistente obstétrico 

1. januar 1986 

France Diplôme de sage-femme L'Etat Sage-femme 23. januar 1983 
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Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Titel Referencedato  
Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 23. januar 1983 
Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato  Ostetrica 23. januar 1983 
Κύπρος ∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα 

Μαιευτικής 
Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 1. maj 2004 

Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas 
iegūšanu 

Māsu skolas Vecmāte 1. maj 2004 

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 

praktiką akušerijoje  

1. Universitetas  
 
 
 
 

Akušeris 
 

2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 

praktiką akušerijoje 

2. Kolegija  

Lietuva 

3. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
 

3. Kolegija  

1. maj 2004 

Luxembourg Diplôme de sage-femme  Ministère de l’éducation nationale, de la formation 
professionnelle et des sports 

Sage-femme 23. januar 1983 

Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola 
 

Szülésznő 1. maj 2004 

Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel Universita` ta' Malta" Qabla 1. maj 2004 
Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport erkende opleidings-instellingen 
Verloskundige 23. januar 1983 
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Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Titel Referencedato  
Österreich Hebammen-Diplom – Hebammenakademie 

– Bundeshebammenlehranstalt 
Hebamme 1. januar 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku położnictwo z tytułem "magister 
położnictwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Położna 1. maj 2004 

1. Diploma de enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde materna e obstétrica 

1. Ecolas de Enfermagem 

2. Diploma/carta de curso de estudos 
superiores especializados em enfermagem 
de saúde materna e obstétrica 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
 

Portugal 

3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) 
de especialização em enfermagem de saúde 
materna e obstétrica 

3.- Escolas Superiores de Enfermagem 
- Escolas Superiores de Saúde 

Enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde materna e 
obstétrica 

1. januar 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "diplomirana babica / diplomirani 
babičar" 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 
 
 

diplomirana babica / diplomirani 
babičar 

1. maj 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "bakalár z pôrodnej 
asistencie" ("Bc.") 
2. Absolventský diplom v študijnom 
odbore diplomovaná pôrodná asistentka 

1. Vysoká škola 
2. Stredná zdravotnícka škola 
 

Pôrodná asistentka 1. maj 2004 

1. Kätilön tutkinto/barnmorske-examen 1. Terveydenhuoltooppi-
laitokset/hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, kätilö 
(AMK)/ yrkeshögskoleexamen inom 
hälsovård och det sociala området, 
barnmorska (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 
 

Kätilö / Barnmorska 1. januar 1994 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1. januar 1994 
United 

Kingdom 
Statement of registration as a Midwife on 
part 10 of the register kept by the United 
Kingdom Central Council for Nursing, 
Midwifery and Health visiting 

Various Midwife 23. januar 1983 
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V.6. Farmaceut 
 

5.6.1.  Uddannelsesprogram for farmaceuter 

– Plante- og dyrebiologi 
– Fysik 
– Almen og uorganisk kemi 
– Organisk kemi 
– Analytisk kemi 
– Farmaceutisk kemi, herunder lægemiddelanalyse 
– Almindelig og anvendt biokemi (medicinsk) 
– Anatomi og fysiologi; medicinsk terminologi 
– Mikrobiologi 
– Farmakologi og farmakoterapi 
– Farmaceutisk teknologi 
– Toksikologi 
– Farmakognosi 
– Lovgivning og i givet fald erhvervsetik 

 

I fordelingen mellem teoretisk og praktisk uddannelse skal der for hvert fag i mindsteundervisningsprogrammet lægges tilstrække-
ligt vægt på teorien til, at uddannelsens akademiske præg bevares. 
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5.6.2. Beviser for uddannelse som farmaceut 
 

Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager 
uddannelsesbeviset 

Referencedato  

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van apotheker / Diplôme de 
pharmacien 

– De universiteiten/ Les universités 
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française 

 1. oktober1987 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu farmacie (magistr, Mgr.)  

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

1. maj 2004 

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk 
kandidateksamen 

Danmarks Farmaceutiske Højskole  1. oktober 1987 

Deutschland Zeugnis über die Staatliche 
Pharmazeutische Prüfung 

Zuständige Behörden  1. oktober 1987 

Eesti Diplom proviisori õppekava läbimisest  Tartu Ülikool  1. maj 2004 
Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού 

επαγγέλµατος 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  1. oktober 1987 

España Título de licenciado en farmacia – Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad  

 1. oktober 1987 

France – Diplôme d’Etat de pharmacien 
– Diplôme d’Etat de docteur en pharma-

cie 

Universités  1. oktober 1987 

Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical 
Chemist 

  1. oktober 1987 

Italia Diploma o certificato di abilitazione 
all’esercizio della professione di farmacista 
ottenuto in seguito ad un esame di Stato 

Università  1. november 1993 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακοποιού Συµβούλιο Φαρµακευτικής  1. maj 2004 
Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  1. maj 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją 
Universitetas  1. maj 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation 
nationale 

 1. oktober 1987 

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister 
pharmaciae, röv.: mag. pharm) 

Egyetem 

 1. maj 2004 

Malta Lawrja fil-farmaċija Universita` ta' Malta  1. maj 2004 
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Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager 

uddannelsesbeviset 
Referencedato  

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd apothekersexamen 

Fharmacie  1. oktober 1987 

Österreich 
 

Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 1. oktober 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku farmacja z tytułem magistra 

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

 1. maj 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas 

Universidades  1. oktober 1987 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naziv "magister farmacije / magistra 
farmacije" 

Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic magister farmacije / 
magistra farmacije 

1. maj 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "magister farmácie" 
("Mgr.") 

Vysoká škola  1. maj 2004 

Suomi/ 
Finland 

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen – Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 
– Kuopion yliopisto 

 1. oktober 1994 

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet  1. oktober 1994 
United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical 

Chemist 
  1. oktober 1987 
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V.7. Arkitekt 
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5.7.1. Beviser for uddannelse som arkitekt, som anerkendes i henhold til artikel 46 

Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager uddannelsesbe-
viset 

Akademisk 
referenceår 

1. Architect / Architecte 
2. Architect / Architecte 
3. Architect 
4. Architect / Architecte 
5. Architect / Architecte 
6. Burgelijke ingenieur-architect 

1. Nationale hogescholen voor architectuur 
2. Hogere-architectuur-instituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Has-
selt 
4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 
5. Sint-Lucasscholen 
6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Uni-
versiteiten 
6. "Faculté Polytechnique" van Mons 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 
 

1. Architecte / Architect 
2. Architecte / Architect 
3. Architect 
4. Architecte / Architect 
5. Architecte / Architect 
6. Ingénieur-civil –architecte 

1. Ecoles nationales supérieures d'architecture 
2. Instituts supérieurs d'architecture 
3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux-Arts 
5. Ecoles Saint-Luc 
6. Facultés des sciences appliquées des universités 
6. Faculté polytechnique de Mons 

 1988/1989 

Danmark Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i København 
– Arkitektskolen i Århus  

 1988/1989 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur Univ. 

– Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architek-

tur/Hochbau) 
– Hochschulen für bildende Künste 
– Hochschulen für Künste 

Deutschland 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur FH 

– Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architek-

tur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstu-
diengängen 

– --------- 
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie ab-
geschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 
anzuerkennen. 

 1988/1989 

Eλλάς ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα - µηχανικού  - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων – µηχανικών 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήµο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 
τµήµα αρχιτεκτόνων – µηχανικών της Πολυτεχνικής 
σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η 
οποία επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής  

1988/1989 
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Land Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager uddannelsesbe-
viset 

Akademisk 
referenceår 

España Título oficial de arquitecto  Rectores de las universidades enumeradas a continua-
ción: 
– Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técni-

cas superiores de arquitectura de Barcelona o del 
Vallès; 

– Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica 
superior de arquitectura de Madrid; 

– Universidad politécnica de Las Palmas, escuela 
técnica superior de arquitectura de Las Palmas; 

– Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica 
superior de arquitectura de Valencia; 

– Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de 
arquitectura de Sevilla; 

– Universidad de Valladolid, escuela técnica superior 
de arquitectura de Valladolid; 

– Universidad de Santiago de Compostela, escuela 
técnica superior de arquitectura de La Coruña; 

– Universidad del País Vasco, escuela técnica superior 
de arquitectura de San Sebastián; 

– Universidad de Navarra, escuela técnica superior de 
arquitectura de Pamplona 

– Universidad de Alcalá de Henares, escuela politéc-
nica de Alcalá de Henares; 

– Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico 
superior de Villanueva de la Cañada ; 

– Universidad de Alicante, escuela politécnica supe-
rior de Alicante; 

– Universidad Europea de Madrid; 
– Universidad de Cataluña, escuela técnica superior 

de arquitectura de Barcelona; 
– Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior 

de arquitectura de La Salle; 
– Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios 

integrados de arquitectura de Segovia. 
 

 1988/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999/2000 
 
1999/2000 
1997/1998 
1998/1999 
1999/2000 
 
1998/1999 
 
1999/2000 
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LAND Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager uddannelsesbe-

viset 
Akademisk 
referenceår 

1. Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans 
le cadre de la formation professionnelle conti-
nue et de la promotion sociale. 

1. Le ministre chargé de l'architecture 

2. Diplôme d'architecte ESA 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris 

France 

3. Diplôme d'architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de 
Strasbourg, section architecture 

 1988/1989 

1. Degree of Bachelor of Architecture 
B.Arch.(NUI) 

1. National University of Ireland to architecture gradua-
tes of University College Dublin 

2. Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch) 
(Previously, until 2002 -Degree standard di-
ploma in architecture (Dip. Arch) 

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin 
(College of Technology, Bolton Street, Dublin) 
 

3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 

Ireland 

4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of Ireland 

 1988/1989 
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LAND Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager uddannelsesbe-

viset 
Akademisk 
referenceår 

Italia Laurea in architettura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Laurea in ingegneria edile – architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi 
iniziati nell'anno accademico 1998/1999) 

– Università di Camerino 
– Università di Catania – Sede di Siracusa 
– Università di Chieti 
– Università di Ferrara 
– Università di Firenze 
– Università di Genova 
– Università di Napoli Federico II 
– Università di Napoli II 
– Università di Palermo 
– Università di Parma 
– Università di Reggio Calabria 
– Università di Roma "La Sapienza" 
– Universtià di Roma III 
– Università di Trieste 
– Politecnico di Bari 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Torino 
– Istituto universitario di architettura di Venezia 
– Università dell'Aquilla 
– Università di Pavia 
– Università di Roma "La Sapienza" 
 

Diploma di abilitazione all'esercizo 
indipendente della professione che vie-
ne rilasciato dal ministero della pubbli-
ca istruzione dopo che il candidato ha 
sostenuto con esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una commissione 
competente 

1988/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1998/1999 
 

Italien Laurea specialistica quinquennale in Architettu-
ra  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi 
iniziati nell'anno accademico 2002/2003) 
 
(Soltanto per i diplomi che saranno rilasciati a 
partire dall'anno accademico 2003/2004) 
 
 

– Prima Facoltà di Architettura dell’Università di 
Roma “La Sapienza" 

 
 
 
 
 
– Università di Ferrara 
– Università di Genova 
– Università di Palermo 
– Politecnico di Milano 
–    Politecnico di Bari 
 

 
 
 

2002/2003 
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LAND Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager uddannelsesbe-

viset 
Akademisk 
referenceår 

1.Het getuigschrift van het met goed gevolg 
afgelegde doctoraal examen van de studierich-
ting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur 

1.Technische Universiteit te Delft 

2.Het getuigschrift van het met goed gevolg 
afgelegde doctoraal examen van de studierich-
ting bouwkunde, differentiatie architectuur en 
urbanistiek 

2.Technische Universiteit te Eindhoven 

Nederland 

3.Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op 
grond van het met goed gevolg afgelegde exa-
men verbonden aan de opleiding van de tweede 
fase voor beroepen op het terrein van de archi-
tectuur, afgegeven door de betrokken examen-
commissies van respectievelijk: 
-de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
te Amsterdam 
- de Hogeschool Rotterdam en omstreken te 
Rotterdam 
- de Hogeschool Katholieke Leergangen te 
Tilburg 
- de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem 
- de Rijkshogeschool Groningen te Groningen 
- de Hogeschool Maastricht te Maastricht 

 

Verklaring van de Stichting Bureau 
Architectenregister die bevestigt dat de 
opleiding voldoet aan de normen van 
artikel 46. 

1988/1989 



 
13781/2/04 REV 2  HV/gb 59 
BILAG V DG C I    DA 

 
LAND Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager uddannelsesbe-

viset 
Akademisk 
referenceår 

1. Diplom.-Ingenieur, Dipl.-Ing. 1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-
Universität Graz) 

2. Dilplom. Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Technische Universität Wien 

3. Diplom Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck) 

4. Magister der Architektur, 
Magister architectura, Mag. Arch. 

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 

5. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 

Österreich 

6. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

6. Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestal-
tung in Linz 

 1998/1999 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Arquitectura 
 
 
 
 
Para os cursos iniciados a partir do ano acadé-
mico de 1991/1992 

– Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de 
Lisboa 

– Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto 
– Escola Superior Artística do Porto 
– Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade 

Lusíada do Porto 
 

 1988/1989 
 
 
 
1991/1992 

Suomi/Finland Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen 
 

– Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Hel-
sinki) 

– Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors 
tekniska högskola 

– Oulun yliopisto / Uleåborgs universitet 
 

 

1998/1999 

Sverige Arkitektexamen 
 

Chalmers Tekniska Högskola AB 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Lunds Universitet 

 
1998/1999 
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LAND Uddannelsesbevis Udstedende organ Certifikat, der ledsager uddannelsesbe-

viset 
Akademisk 
referenceår 

1. Diplomas in architecture 1. – Universities 
– Colleges of Art 
– Schools of Art 

Certificate of architectural education, 
issued by the Architects Registration 
Board. 
The diploma and degree courses in 
architecture of the universities, schools 
and colleges of art should have met the 
requisite threshold standards as laid 
down in Article 46 of this Directive and 
in Criteria for validation published by 
the Validation Panel of the Royal Insti-
tute of British Architects and the Archi-
tects Registration Board. 
EU nationals who possess the Royal 
Institute of British Architects Part I and 
Part II certificates, which are recogni-
sed by ARB as the competent authority, 
are eligible. Also EU nationals who do 
not possess the ARB-recognised Part I 
and Part II certificates will be eligible 
for the Certificate of Architectural 
Education if they can satisfy the Board 
that their standard and length of educa-
tion has met the requisite threshold 
standards of Article 46 of this Directive 
and of the Criteria for validation. 

1988/1989 

2. Degrees in architecture 2. Universities 

3. Final examination 3. Architectural Association 

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art 

United Kingdom 

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects 

  

 

________________________ 
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BILAG VI 

 

Erhvervede rettigheder, som finder anvendelse på erhverv,  

som er omfattet af anerkendelse på grundlag 

af koordinering af mindstekrav til uddannelse 

 
6.1. Speciallægers erhvervede rettigheder 
 

 Klinisk blodtypeserologi 
Uddannelsens mindstevarighed: 4 år  

Stomatologi eller mundhulens sygdomme 
Uddannelsens mindstevarighed: 3 år 

Land Benævnelse  Land Benævnelse 
Danmark*  Klinisk blodtypeserologi  España Estomatología 
France Hématologie  France Stomatologie 
Luxembourg Hématologie biologique  Italia Odontostomatologia 
Portugal Hematologia clinica  Luxembourg Stomatologie 
  Portugal Estomatologia 
Ophævelsesdato, jf. artikel 27, stk. 5:  
 
*1. januar 1983, medmindre det drejer sig om personer, som har 
påbegyndt uddannelsen inden denne dato, og som har afsluttet 
den inden udgangen af 1988 

   

 
 Dermatologi eller hudsygdomme 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år  
Venerologi eller kønssygdomme 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Land Benævnelse  Land Benævnelse 

Ireland Dermatology  Ireland Genito-urinary medicine 
Malta Dermatoloġija  Malta Mediċina Uro-ġenetali 
United Kingdom Dermatology  United Kingdom Genito-urinary medicine 
 

 Tropemedicin 
Uddannelsens mindstevarighed: 4 år  

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-
tarmsygdomme 

Uddannelsens mindstevarighed: 5 år 
Land Benævnelse  Land Benævnelse 
Ireland Tropical medicine  Belgique/België/ 

Belgien *  
Chirurgie abdominale / Heelkunde op het 
abdomen 

Italia Medicina tropicale  Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske 
mave-tarmsygdomme 

Magyarország Trópusi betegségek  España Cirurgía del aparato digestivo 
Österreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygie-

ne 
 France Chirurgie viscérale et digestive 

Polska Medycyna transportu  Italia Chirurgia dell’apparato digestivo 
Portugal Medicina tropical  Lietuva Abdominalinė chirurgija 
Slovensko Tropická medicína  Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique 
United Kingdom Tropical medicine  Slovenija Abdominalna kirurgija 
   Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / Gastroente-

rologisk kirurgi 
   Ophævelsesdato jf. artikel 27, stk. 5: 

 
*1. januar 1983 
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 Katastrofemedicin 

Uddannelsens mindstevarighed: 5 år  
Klinisk neurofysiologi 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Land Benævnelse  Land Benævnelse 

Česká republika Traumatologie 
Urgentní medicína 

 Danmark Klinisk neurofysiologi 

Ireland Emergency medicine  España Neurofisiologia clínica 
Magyarország Traumatológia  Ireland Clinical neurophysiology 
Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza  Malta Newrofiżjoloġija Klinika 
Polska Medycyna ratunkowa  Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk neuro-

fysiologi 
Slovensko Úrazová chirurgia  Sverige Klinisk neurofysiologi 
United Kingdom Accident and emergency medicine  United Kingdom Clinical neurophysiology 
 
 

Tand-, mund- og kæbe-ansigtskirurgi (grunduddannelse som 
læge og tandlæge)1 

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år 
Land Benævnelse 

Belgique/België/ 
Belgien 

Stomatologie et chirurgie orale et maxil-
lo-faciale / Stomatologie en mond-, kaak- 
en aangezichtschirurgie 

Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Ireland Oral and maxillo-facial surgery 
Κύπρος Στοµατο-Γναθο-Προσωποχειρουργική 
Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-

faciale 
Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet 
Malta Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ 
Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia / Oral och maxillo-

facial kirurgi 
United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery 
 
 
 

                                                 
1 Den uddannelse, der fører til udstedelse af et bevis for uddannelsen som speciallæge i tand-, mund- og kæbe-ansigtskirurgi 

(grunduddannelse som læge og tandlæge) forudsætter, at den pågældende har gennemført og fået godkendt den medicinske 
grunduddannelse (artikel 24), og at den pågældende desuden har gennemført og fået godkendt tandlægeuddannelsen (arti-
kel 34). 
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6.2. Beviser for uddannelse som arkitekt med erhvervede rettigheder i henhold til artikel 49, stk. 1 
 

LAND Uddannelsesbevis Akademisk referenceår 
België/Belgique/ 
Belgien 

– Eksamensbeviser udstedt af de statslige arkitekthøjskoler eller af institutterne for arkitektur (architecte - architect) 
– Eksamensbeviser udstedt af arkitekthøjskolen i Hasselt (architect) 
– Eksamensbeviser udstedt af de kongelige kunstakademier (architecte - architect) 
– Eksamensbeviser udstedt af Saint-Luc-skolerne (architecte - architect) 
– Universitetseksamensbeviser for civilingeniører ledsaget af et praktikcertifikat, som er udstedt af arkitektsammenslutningen, og som 

giver ret til at benytte titlen arkitekt (architecte - architect) 
– Eksamensbeviser for arkitekter udstedt af det centrale eller statslige bedømmelsesudvalg for arkitekter (architecte - architect) 
– Eksamensbeviser for civilingeniører (bygningskonstruktion) og bygningsingeniører udstedt af universiteternes fakulteter for an-

vendte videnskaber og af Faculté Polytechnique de Mons (ingénieur-architecte, ingénieur-architect) 

1987/1988 

Česká republika – Eksamensbeviser udstedt af "České vysoké učení technické" (det tjekkiske tekniske universitet i Prag): 
"Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství" (højskolen for arkitektur og bygningskonstruktion) (indtil 1951), 
"Fakulta architektury a pozemního stavitelství" (fakultetet for arkitektur og bygningskonstruktion) (fra 1951-1960), 
"Fakulta stavební" (fakultetet for ingeniørvæsen) (fra 1960) på følgende områder: Bygningskonstruktion og -strukturer, bygnings-
konstruktion, byggevirksomhed og arkitektur, arkitektur (herunder byplanlægning og fysisk planlægning), offentlige bygningsar-
bejder og bygningsarbejder for industri og landbrug, eller bygningskonstruktion og arkitektur inden for ingeniøruddannelsespro-
grammet, 
"Fakulta architektury" (fakultetet for arkitektur) (fra 1976) på følgende områder: arkitektur, byplanlægning og fysisk planlægning, 
eller inden for uddannelsesprogrammet arkitektur og byplanlægning på følgende områder: arkitektur, arkitekturdesignteori, byplan-
lægning og fysisk planlægning, arkitekturhistorie og rekonstruktion af historiske monumenter, eller arkitektur og bygningskonstruk-
tion, 

– Eksamensbeviser udstedt af "Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše" (indtil 1951) inden for arkitektur og bygningskonstrukti-
on, 

– Eksamensbeviser udstedt af "Vysoká škola stavitelství v Brně" (fra 1951-1956) inden for arkitektur og bygningskonstruktion, 
– Eksamensbeviser udstedt af "Vysoké učení technické v Brně" af "Fakulta architektury" (fakultetet for arkitektur) (fra 1956) inden 

for arkitektur og byplanlægning eller "Fakulta stavební" (civilingeniør)(fakultetet for ingeniørvæsen)(fra 1956) inden for konstruk-
tion, 

– Eksamensbeviser udstedt af "Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava," (fakultetet for ingeniørvæsenet) (fra 1997) 
inden for uddannelsesstrukturer og arkitektur eller inden for civilingeniøruddannelsen, 

– Eksamensbeviser udstedt af "Technická univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" (fakultetet for arkitektur)(fra 1994) inden for 
uddannelsesprogrammet for arkitektur og byplanlægning inden for arkitekturuddannelsen, 

– Eksamensbeviser udstedt af "Akademie výtvarných umění v Praze" inden for programmet for de skabende kunstarter for sa vidt 
angår arkitektonisk formgivning, 

– Eksamensbeviser udstedt af "Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze" inden for programmet for de skabende kunstarter for så 
vidt angår arkitekturstudier, 

– Et certifikat for godkendelsen udstedt af "Česká komora architektů" uden specifikation af område eller inden for bygningskonstruk-
tion. 

2006/2007 
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LAND Uddannelsesbevis Akademisk referenceår 

Danmark – Eksamensbeviser udstedt af statens arkitektskoler i København og Århus (artikekt) 
– Registreringsbevis udstedt af arkitektnævnet i henhold til lov nr. 202 af 28. maj 1975 (registreret arkitekt) 
– Eksamensbeviser udstedt af de byggetekniske højskoler (bygningskonstruktør) ledsaget af en attest fra de kompetente myndigheder 

om, at den pågældende har bestået en prøve på grundlag af kvalifikationsbeviser, der omfatter bedømmelser af projekter, som er ud-
arbejdet og udført af kandidaten under faktisk udøvelse af den i artikel 48 i dette direktiv omhandlede virksomhed i mindst seks år 

1987/1988 

Deutschland – Eksamensbeviser udstedt af kunstakademierne (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)) 
– Eksamensbeviser udstedt af Technische Hochschulen, arkitektafdelingen (Architektur/Hochbau), af tekniske universiteter, arkitekt-

afdelingen (Architektur/Hochbau), af universiteterne, arkitektafdelingen (Architektur/Hochbau), og, dersom disse institutioner ind-
går i Gesamthochschulen, af sådanne Gesamthochschulen, arkitektafdelingen (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. og andre benæv-
nelser, der senere måtte blive fastsat for sådanne eksamensbeviser) 

– Eksamensbeviser udstedt af Fachhochschulen, arkitektafdelingen (Architektur/Hochbau), og, dersom disse institutioner indgår i 
Gesamthochschulen, af sådanne Gesamthochschulen, arkitektafdelingen (Architektur/Hochbau), ledsaget - når studietiden er på un-
der fire år, men på mindst tre år - af en attest, der godtgør, at vedkommende har fire års erhvervserfaring i Forbundsrepublikken 
Tyskland, og som er udstedt af den faglige organisation i overensstemmelse med artikel 47, stk. 1. (Ingenieur grad. og andre be-
nævnelser, der senere måtte blive fastsat for sådanne eksamensbeviser) 

– Certifikater (Prüfungszeugnisse) udstedt før 1. januar 1973 af arkitektafdelingerne på Ingenieurschulen og Werkkunstschulen, led-
saget af en attest fra de kompetente myndigheder om, at den pågældende har bestået en prøve på grundlag af kvalifikationsbeviser, 
der omfatter bedømmelser af projekter, som er udarbejdet og udført af kandidaten under faktisk udøvelse af den i artikel 48 i dette 
direktiv omhandlede virksomhed i mindst seks år  

1987/1988 

Eesti – Diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996, aastast (eksamensbevis 
inden for arkitektur udstedt af fakultetet for arkitektur på det estiske kunstakademi siden 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli 
poolt 1989-1995 aastal (udstedt af kunstuniversitetet i Tallinn i 1989-1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 
1951-1988 (udstedt af statens kunstinstitut i Estland i 1951-1988). 

2006/2007 

Eλλάς – Eksamensbeviser for bygningsingeniører udstedt af Metsovion Polytechnion i Athen, ledsaget af en attest fra Grækenlands tekniske 
nævn om, at den pågældende har ret til at udøve virksomhed på arkitekturområdet 

– Eksamensbeviser for bygningsingeniører udstedt af Aristotelion Panepistimion i Thessaloniki, ledsaget af en attest fra Grækenlands 
tekniske nævn om, at vedkommende har ret til at udøve virksomhed på arkitekturområdet 

– Eksamensbeviser for civilingeniører (bygningskonstruktion) udstedt af Metsovion Polytechnion i Athen, ledsaget af en attest fra 
Grækenlands tekniske nævn om, at vedkommende har ret til at udøve virksomhed på arkitekturområdet 

– Eksamensbeviser for civilingeniører (bygningskonstruktion) udstedt af Aristotelion Panepistimion i Thessaloniki, ledsaget af en 
attest fra Grækenlands tekniske nævn om, at vedkommende har ret til at udøve virksomhed på arkitekturområdet 

– Eksamensbeviser for civilingeniører (bygningskonstruktion) udstedt af Panepistimion Thrakis, ledsaget af en attest fra Grækenlands 
tekniske nævn om, at vedkommende har ret til at udøve virksomhed på arkitekturområdet 

– Eksamensbeviser for civilingeniører (bygningskonstruktion) udstedt af Panepistimion Patron, ledsaget af en attest fra Grækenlands 
tekniske nævn om, at vedkommende har ret til at udøve virksomhed på arkitekturområdet 

1987/1988 

España Den officielle arkitektgrad (título oficial de arquitecto) udstedt af ministeriet for undervisning og videnskab eller af universiteterne 1987/1988 
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France – Eksamensbeviser udstedt indtil 1959 af undervisningsministeriet og efter dette tidspunkt af kulturministeriet (architecte DPLG) 
– Eksamensbeviser udstedt af den særlige arkitektskole (architecte DESA) 
– Eksamensbeviser udstedt efter 1955 af Ecole nationale supérieure des Arts et Industries de Strasbourg (tidligere "école nationale 

d'ingénieurs de Strasbourg"), arkitektafdelingen (architecte ENSAIS) 

1987/1988 

Ireland – Graden "Bachelor of Architecture", som af "National University of Ireland" (B. Arch. (NUI.)) tildeles dem, der har opnået et diplom 
i arkitektur fra "University College" i Dublin 

– Det arkitektdiplom på universitetsniveau, der tildeles af "College of Technology", Bolton Street, Dublin (Dipl. Arch.) 
– Certifikatet som associeret medlem af "Royal Institute of Architects of Ireland" (ARIAI) 
– Certifikatet som medlem af "Royal Institute of Architects of Ireland" (MRIAI)  

1987/1988 

Italia – Eksamensbeviser ("laurea in architettura") udstedt af universiteterne, de polytekniske læreanstalter og højskolerne for arkitektur i 
Venedig og Reggio-Calabria, ledsaget af et bevis, som berettiger til selvstændig udøvelse af arkitekterhvervet, og som er udstedt af 
undervisningsministeren, efter at kandidaten for en kompetent eksamenskommission har bestået den statseksamen, der berettiger til 
selvstændig udøvelse af arkitekterhvervet (dott. Architetto) 

– Eksamensbeviser på bygningsområdet ("laurea in ingegneria") udstedt af universiteterne og de polytekniske læreanstalter, ledsaget 
af et bevis, som berettiger til selvstændig erhvervsudøvelse på arkitekturområdet, og som er udstedt af undervisningsministeren, ef-
ter at kandidaten for en kompetent eksamenskommission har bestået den statseksamen, der berettiger til selvstændig udøvelse af ar-
kitekterhvervet (dott. Ing. Architetto eller dott. in ingegneria civile 

1987/1988 

Κύπρος – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου, (registre-
ringsbevis fra registret for arkitekter udstedt af det videnskabelige og tekniske nævn i Cypern (ETEK)) 

2006/2007 

Latvija – "Arhitekta diploms", ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. ga-
dam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958 gada līdz 1991. gadam, Rīgas Tehniskās Uni-
versitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un “Arhitekta prakses sertifikāts”, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība ("ek-
samensbevis som arkitekt" udstedt af institut for arkitektur på fakultetet for civilingeniører på Letlands statsuniversitet indtil 1958, 
institut for arkitektur på fakultetet for ingeniørvæsen på Rigas polytekniske læreanstalt 1958-1991, fakultetet for arkitektur ved Ri-
gas tekniske universitet siden 1991 og registreringsbevis fra arkitektsammenslutningen i Letland.) 

2006/2007 

Lietuva – Eksamensbevis for bygningsingeniører/arkitekter udstedt af Kauno politechnikos institutas indtil 1969 ((inžinierius architek-
tas/architektas), 

– Eksamensbevis som arkitekt/bachelor/master inden for arkitektur udstedt af Vilnius inžinerinis statybos institutas indtil 1990, Vil-
niaus technikos universitetas indtil 1996, Vilnius Gedimino technikos universitetas siden 1996 (architektas/architektûros bakalau-
ras/architektûros magistras), 

– Eksamensbeviser for specialister, der fuldførte uddannelsen inden for arkitektur, en bachelor-/mastergrad inden for arkitektur ud-
stedt af LTSR Valstybinis dailës institutas indtil 1990; Vilniaus dailës akademija siden 1990 (architektûros kursas/architektûros ba-
kalauras/architektûros magistras), 

– Bachelor-/mastergrad inden for arkitektur udstedt af Kauno technologijos universitetas siden 1997 (architektûros bakalau-
ras/architektûros magistras), 

Alle ledsaget af et certifikat, der er udstedt af et godkendelsesudvalg, der giver ret til at udøve virksomhed som arkitekt (autoriseret arki-
tekt/atestuotas architektas) 

2006/2007 



 
13781/2/04 REV 2  HV/brh 6 
BILAG VI DG C I   DA 

 
LAND Uddannelsesbevis Akademisk referenceår 

Magyarország – "okleveles építészmérnök" eksamensbevis ( som arkitekt, mastergrad inden for arkitektur) udstedt af universiteter, 
– "okleveles építész tervező művész" eksamensbevis (som arkitekt, mastergrad inden for arkitektur og bygningsingeniørkunst) ud-

stedt af universiteter 

2006/2007 

Malta – Perit: Lawrja ta' Perit udstedt af Universita` ta' Malta, der giver ret til registrering som "Perit". 2006/2007 
Nederland – Attest for at have bestået den afsluttende arkitekteksamen, udstedt af arkitektafdelingerne ved de højere tekniske læreanstalter i 

Delft eller Eindhoven (bouwkundig ingenieur) 
– Eksamensbeviser udstedt af statsanerkendte bygningsakademier (architect) 
– Eksamensbeviser udstedt indtil 1971 af de tidligere arkitekthøjskoler (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO) 
– Eksamensbeviser udstedt indtil 1970 af de tidligere højskoler for bygningsvæsen (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect 

VBO) 
– Attest for at have bestået en eksamen, som er tilrettelagt af arkitektrådet for "Bond van Nederlandse Architecten" (det nederlandske 

arkitektforbund, BNA) (architect) 
– Eksamensbevis fra "Stichting Institut voor Architectuur" (stiftelsen "Arkitektinstituttet") (I.V.A.), såfremt det er erhvervet efter et af 

denne stiftelse tilrettelagt kursus, som har strakt sig over mindst fire år (architect), ledsaget af en attest fra de kompetente myndig-
heder om, at den pågældende har bestået en prøve på grundlag af kvalifikationsbeviser, der omfatter bedømmelser af projekter, som 
er udarbejdet og udført af kandidaten under faktisk udøvelse af den i artikel 44 i dette direktiv omhandlede virksomhed i mindst 
seks år 

– En attest fra de kompetente myndigheder, der godtgør, at den pågældende inden den 5. august 1985 har bestået eksamen ("Kandi-
daat in de bouwkunde") ved den højere tekniske læreanstalt i Delft eller Eindhoven, og at han i en periode på mindst fem år umid-
delbart forud for dette tidspunkt har udøvet arkitektvirksomhed af en art og i et omfang, som ifølge de i Nederlandene anerkendte 
kriterier sikrer tilstrækkelig kompetence til at udøve sådan virksomhed (architect) 

– En attest fra de kompetente myndigheder, som kun udstedes til personer, der er fyldt 40 år inden den 5. august 1985, og som godt-
gør, at den pågældende i en periode på mindst fem år umiddelbart forud for dette tidspunkt har udøvet arkitektvirksomhed af en art 
og i et omfang, som ifølge de i Nederlandene anerkendte kriterier sikrer tilstrækkelig kompetence til at udøve sådan virksomhed 
(architect) 

– De i syvende og ottende led anførte attester behøver ikke mere at godkendes efter ikrafttrædelsesdatoen for retsforskrifterne om 
adgang til og udøvelse af arkitektvirksomhed under titlen arkitekt i Nederlandene, for så vidt disse attester i medfør at nævnte for-
skrifter ikke giver adgang til denne form for virksomhed under nævnte titel 

1987/1988 

Österreich – Eksamensbeviser fra de tekniske universiteter i Wien og Graz og ved universitetet i Innsbruck, bygningsingeniør- og arkitekturfa-
kultetet, studieretning arkitekt (Architektur), bygningsingeniør (Bauingenieurwesen Hochbau) og bygningsøkonomiingeniør 
(Wirtschaftingenieurwesen – Bauwesen) 

– Eksamensbeviser fra landbrugsuniversitetet, studieretning "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft" 
– Eksamensbeviser fra skolen for anvendt kunst i Wien (Studium der Architektur) 
– Eksamensbeviser fra kunstakademiet i Wien (Studium der Architektur) 
– Ingeniøreksamensbeviser (Ing.), udstedt af højere, tekniske skoler eller bygningstekniske skoler samt et "Baumeister"-certifikat som 

bevis for mindst seks års faglig erfaring i Østrig, der udstedes på grundlag af en eksamen 
– Eksamensbeviser fra skolen for kunstnerisk og industrielt design i Linz (Studium der Architektur) 
– Kvalifikationsbeviser for civilingeniører eller rådgivende ingeniører inden for byggeri (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieur-

wesen – Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), i henhold til lov om civilteknikere (Ziviltechnikergesetz, BGBI, n° 
156/1994)  

1997/1998 
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Polska Eksamensbeviser udstedt af arkitekturfakulteter: 

– ved Warszawas teknologiske universitet, fakultetet for arkitektur, (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); titlen som 
arkitekt: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; inżynier magister archi-
tektury, magister inżynier architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt (fra 1945-1948, titel: inżynier ar-
chitekta, magister nauk technicznych; (fra 1951-1956, titel: inżynier architekt; fra 1954-957, andet trin, titel: inżyniera magistra ar-
chitektury; fra 1957-1959, titel: inżynier magister architektury; fra 1959-1964, titel: magister inżynier architekta; fra 1964-1982, ti-
tel: magistra inżyniera architekta; fra 1983-1990, titel: magister inżynier architekt; siden 1991, titel: magistra inżyniera architekta) 

– ved Krakows teknologiske universitet, fakultetet for arkitektur, (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury) titlen som arki-
tekt: magister inżynier architekt (fra 1945-1953, universitetet for minedrift og metallurgi, polyteknisk fakultet for arkitektur - Aka-
demia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury) 

– ved Wroclaws teknologiske universitet, fakultetet for arkitektur i Wroclaw, (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); 
titlen som arkitekt: inżynier inżynier, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt (fra 
1949-1964, titel: inżynier architekt, magister nauk technicznych; fra 1956-1964, titel: magister inżynier architektury; siden 1964, ti-
tel: magister inżynier architekt) 

– ved det teknologiske Silesian-universitet, fakultetet for arkitektur i Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); titlen som 
arkitekt: inżynier architekt; magister inżynier architekt (fra 1945-1955, fakultetet for ingeniørvæsen og bygningskonstruktion - 
Wydział Inżynieryjno-Budowlany, titel: inżynier architekt; fra 1961-1969, fakultetet for industriel bygningskonstruktion og ingeni-
ørvæsen - Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titel: magister inżynier architekt; fra 1969-1976, fakultetet for inge-
niørvæsen og arkitektur - Wydział Budownictwa i Architektury, titel: magister inżynier architekt; siden 1977, fakultetet for arkitek-
tur - Wydział Architektury, titel: magister inżynier architekt og siden 1995 inżynier architekt) 

– ved det teknologiske universitet i Poznań, fakultetet for arkitektur, (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury) titlen som arki-
tekt: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (fra 1945-1955, ingeniørskolen, fakultetet for arkitektur - 
Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titel: inżynier architektury; siden 1978, titel: magister inżynier architekt og siden 1999 
inżynier architekt) 

– ved det tekniske universitet i Gdańsk, fakultetet for arkitektur i Gdańsk, (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury) titlen som 
arkitekt: magister inżynier architekt (fra 1945-1969 fakultetet for arkitektur - Wydział Architektury, fra 1969-1971 fakultetet for in-
geniørvæsen og arkitektur - Wydział Budownictwa i Architektury, fra 1971-1981 instituttet for arkitektur og byplanlægning - Insty-
tut Architekturyi Urbanistyki, siden 1981 fakultetet for arkitektur - Wydział Architektury) 

– ved det tekniske universitet i Białystok , fakultetet for arkitektur, (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); titlen som arki-
tekt: magister inżynier architekt (fra 1975-1989 institut for arkitektur - Instytut Architektury) 

– ved det tekniske universitet i Łódź, fakultetet for ingeniørvæsen, arkitektur og miljøteknologi i Łódź(Politechnika Łódzka, Wydział 
Budownictwa, Architekturyi Inżynierii Środowiska); titlen som arkitekt: inżynier architekt; magister inżynier architekt (fra 1973-
1993 fakultetet for ingeniørvæsen og arkitektur - Wydział Budownictwa i Architektury og siden 1992 fakultetet for ingeniørvæsen, 
arkitektur og miljøteknologi Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; titel: fra 1973-1978 inżynier architekt, 
siden 1978 magister inżynier architekt) 

– ved det tekniske universitet i Szczecin, fakultetet for ingeniørvæsen og arkitektur (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa 
i Architektury); titlen som arkitekt: inżynier architekt; magister inżynier architekt (fra 1948-1954 højere læreanstalt for ingeniørvæ-
sen, fakultetet for arkitektur - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titel: inżynier architekt, siden 1970 titel: magister 
inżynier architekt og siden 1998 titel: inżynier architekt) 

Alle eksamensbeviser skal ledsages af bevis for medlemskab udstedt af det relevante regionale arkitektkammer i Polen, der giver ret til at 
udøve arkitektvirksomhed i Polen. 

2006/2007 
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Portugal – "Diploma do curso especial de arquitectura" udstedt af kunstakademierne i Lissabon og Porto 
– "Diploma de arquitecto" udstedt af kunstakademierne i Lissabon og Porto 
– "Diploma do curso de arquitectura" udstedt af de højere kunstakademier i Lissabon og Porto 
– "Diploma de licenciatura em arquitectura" udstedt af det højere kunstakademi i Lissabon 
– "Carta de curso de licenciatura em arquitectura" udstedt af det tekniske universitet i Lissabon og universitetet i Porto 
– "Licenciatura em engenharia civil" udstedt af den tekniske højskole ved det tekniske universitet i Lissabon 
– "Licenciatura em engenharia civil" udstedt af det videnskabelige og teknologiske fakultet (de Engenharia) ved universitetet i Porto 
– "Licenciatura em engenharia civil" udstedt af det videnskabelige og teknologiske fakultet ved universitetet i Coimbra 
– "Licenciatura em engenharia civil, produção" udstedt af universitetet i Minho 

1987/1988 

Slovenija – "Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture" (universitetseksamen i arkitektur) 
udstedt af fakultetet for arkitektur, ledsaget af et bevis fra den kompetente myndighed inden for arkitektur, der er anerkendt ved lov, 
og som giver ret til at udøve virksomhed inden for arkitektur, 

– En universitetseksamen i arkitektur udstedt af fakultetet for arkitektur, der giver ret til titlen "univerzitetni diplomirani inženir 
(univ.dipl.inž.) / univerzitetna diplomirana inženirka" ledsaget af et bevis fra den kompetente myndighed inden for arkitektur, der er 
anerkendt ved lov, og som giver ret til at udøve virksomhed inden for arkitektur 

2006/2007 
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Slovensko – Eksamensbevis for uddannelsen "arkitektur og bygningskonstruktion" ("architektúra a pozemné staviteľstvo") der udstedes af det 
slovakiske tekniske universitet (Slovenská vysoká škola technická) i Bratislava i 1950-1952 (titel: Ing.) 

– Eksamensbevis for uddannelsen "arkitektur" ("architektúra") udstedt af fakultetet for arkitektur og bygningskonstruktion ved det 
slovakiske tekniske universitet (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) i Bratislava i 
1952-1960 (titel: Ing. ark.) 

– Eksamensbevis for uddannelsen "bygningskonstruktion" ("pozemné staviteľstvo") udstedt af fakultetet for arkitektur og bygnings-
konstruktion ved det slovakiske tekniske universitet (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola tech-
nická) i Bratislava i 1952-1960 (titel: Ing.) 

– Eksamensbevis for uddannelsen "arkitektur" ("architektúra") udstedt af fakultetet for ingeniørvæsen ved det slovakiske tekniske 
universitet (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) i Bratislava i 1961-1976 (titel: Ing.ark.) 

– Eksamensbevis for uddannelsen "bygningskonstruktion" ("pozemné stavby") udstedt af fakultetet for ingeniørvæsen ved det slova-
kiske tekniske universitet (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) i Bratislava i 1961-1976 (titel: Ing.) 

– Eksamensbevis for uddannelsen "arkitektur" ("architektúra") udstedt af fakultetet for arkitektur ved det slovakiske tekniske univer-
sitet (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) i Bratislava siden 1977 (titel: Ing. ark.) 

– Eksamensbevis for uddannelsen "byplanlægning" ("urbanizmus") udstedt af fakultetet for arkitektur ved det slovakiske tekniske 
universitet (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) i Bratislava siden 1977 (titel: Ing. ark.) 

– Eksamensbevis inden for uddannelsen "bygningskonstruktion" ("pozemné stavby") udstedt af fakultetet for bygningskonstruktion 
ved det slovakiske tekniske universitet (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) i Bratislava i 1977-1997 (titel: Ing.) 

– Eksamensbevis for uddannelsen "arkitektur og bygningskonstruktion" ("architektúra a pozemné stavby") udstedt af fakultetet for 
ingeniørvæsen ved det slovakiske tekniske universitet (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) i Bratislava siden 1998 
(titel: Ing.) 

– Eksamensbevis for uddannelsen "bygningskonstruktion - specialisering: arkitektur" ("pozemné stavby – špecializácia: archi-
tektúra") udstedt af fakultetet for ingeniørvæsen ved det slovakiske tekniske universitet (Stavebná fakulta, Slovenská technická uni-
verzita) i Bratislava i 2000 - 2001 (titel: Ing.) 

– Eksamensbevis for uddannelsen "bygningskonstruktion og arkitektur" ("pozemné stavby a architektúra") udstedt af fakultetet for 
ingeniørvæsen ved det slovakiske tekniske universitet (Stavebná fakulta – Slovenská technická univerzita) i Bratislava siden 2001 
(titel: Ing.) 

– Eksamensbevis for uddannelsen "arkitektur" ("architektúra") udstedt af kunst- og designakademiet (Vysoká škola výtvarných 
umení) i Bratislava siden 1969 (titel: Akad. ark. indtil 1990; Mgr. i 1990-1992; Mgr. arch. i 1992-1996; Mgr. art. siden 1997) 

– Eksamensbevis inden for uddannelsen "bygningskonstruktion" ("pozemné staviteľstvo") udstedt af fakultetet for ingeniørvæsen ved 
det tekniske universitet (Stavebná fakulta,Technická univerzita) i Košice i 1981-1991 (titel: Ing.) 

Alle eksamensbeviser ledsages af: 
– et godkendelsescertifikat udstedt af den slovakiske arkitektsammenslutning (Slovenská komora architektov) i Bratislava uden speci-

fikation af område eller inden for "bygningskonstruktion ("pozemné stavby") eller "landsplanlægning" ("územné plánovanie") 
– et godkendelsescertifikat udstedt af den slovakiske civilingeniørsammenslutning (Slovenská komora stavebných inžinierov) i Brati-

slava inden for bygningskonstruktion ("pozemné stavby")." 

2006/2007 

Suomi/Finland – Eksamensbeviser udstedt af fakulteterne for arkitektur på de tekniske universiteter og på universitetet i Oulu (arkkitehti/arkitekt) 
– Eksamensbeviser udstedt af de tekniske højskoler (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) 

1997/1998 
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LAND Uddannelsesbevis Akademisk referenceår 

Sverige – Eksamensbeviser udstedt af Arkitektskolen under Det Kongelige Teknologiske Institut, af Chalmers Institut for Teknologi og af Det 
Teknologiske Institut ved Universitetet i Lund (arkitekt, master-grad i arkitektur) 

– Bevis for medlemsskab af Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), hvis uddannelsen er gennemgået i en stat, der er omfattet af 
dette direktiv 

1997/1998 

United Kingdom – Kvalifikationsbeviser for bestået eksamen på: 
–  Royal Institute of British Architects 
– arkitekturfakulteter eller -afdelinger ved universiteter, polytekniske læreanstalter, "colleges", akademier (private "colleges"), 

"Schools of Technology and Art", 
– som den 10. juni 1985 var anerkendt af "Architects Registration Council" i Det forenede Kongerige med henblik på optagelse i 

arkitektregistret (Architect) 
– certifikat, hvorefter indehaveren har en erhvervet ret til at beholde sin titel som arkitekt i henhold til § 6 (1) a, 6 (1) b eller 6 (1) d i 

"Architects Registration Act" af 1931 (Architect) 
– Et certifikat, hvorefter indehaveren har en erhvervet ret til at beholde sin titel som arkitekt i henhold til § 2 i "Architects Registra-

tion Act" af 1938 (Architect) 

1987/1988 

 
 

________________________ 
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BILAG VII 
 
 

Dokumenter og certifikater, der kan kræves i henhold til artikel 50, stk. 1 

 

1. Dokumenter 

 

a) Bevis for den pågældendes nationalitet. 

 

b) Kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til det pågældende erhverv, 

og i givet fald attestation for den pågældendes erhvervserfaring. 

 

De kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten kan anmode ansøgeren om at frem-

lægge dokumentation for den pågældendes uddannelse i det omfang, det er nødvendigt 

med henblik på at klarlægge eventuelle substantielle forskelle i forhold til den krævede 

nationale uddannelse i overensstemmelse med artikel 14. Har ansøgeren ikke mulighed 

for at fremlægge sådan dokumentation, henvender de kompetente myndigheder i 

værtsmedlemsstaten sig til kontaktpunktet, den kompetente myndighed eller et anden 

relevant organ i hjemlandet. 

 

c) Med hensyn til de i artikel 16 omhandlede tilfælde attestation for erhvervsudøvelsens art 

og varighed, udstedt af den kompetente myndighed eller det kompetente organ i hjem-

landet eller i den medlemsstat, hvorfra den pågældende kommer. 
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d) Den kompetente myndighed i en værtsmedlemsstat, der gør adgang til et lovreguleret 

erhverv betinget af, at ansøgeren fremlægger attest for hæderlighed, vandelsattest eller 

bevis for, at han ikke er under konkurs, og som kan suspendere eller inddrage retten til 

udøvelse af et sådant erhverv i tilfælde af grov forsømmelse eller skødesløshed i ud-

øvelsen af den pågældende virksomhed eller overtrædelse af straffeloven, skal som til-

strækkeligt bevis for statsborgere fra andre medlemsstater, der ønsker at udøve dette er-

hverv på dets område, godkende de dokumenter, der er udstedt af de kompetente myn-

digheder i hjemlandet, og hvoraf det fremgår, at disse krav er opfyldt. Disse myndighe-

der skal fremsende de krævede dokumenter inden to måneder. 

 

Hvis de dokumenter, der er omhandlet i første afsnit, ikke udstedes af de kompetente 

myndigheder i hjemlandet, erstattes de af en under ed afgivet erklæring - eller i de med-

lemsstater, hvor sådan edsaflæggelse ikke anvendes, af en højtidelig erklæring - afgivet 

af den pågældende for en kompetent retslig eller administrativ myndighed eller i givet 

fald for en notar eller et statsanerkendt fagligt organ i hjemlandet eller i den medlems-

stat, hvorfra den pågældende kommer, som udsteder en attestation med bekræftelse af 

denne ed eller højtidelige erklæring. 

 

e) Kræver den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten af statsborgerne i dette land 

dokumentation for fysisk og psykisk sundhed som betingelse for adgang til et lovregule-

ret erhverv, godkender den som tilstrækkeligt bevis herfor fremlæggelse af det doku-

ment, der kræves i hjemlandet. Såfremt hjemlandet ikke kræver dokumentation af denne 

art, godkender værtsmedlemsstaten en attestation udstedt af en kompetent myndighed i 

dette land. De kompetente myndigheder i hjemlandet skal i disse tilfælde fremsende de 

krævede dokumenter inden to måneder. 
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f) Hvis den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten som betingelse for adgang til et 

lovreguleret erhverv af landets statsborgere kræver 

 

– bevis for ansøgerens økonomiske formåen 

 

– bevis for, at ansøgeren er forsikret mod de økonomiske risici i forbindelse med 

erhvervsansvaret i overensstemmelse med de gældende love og administrative be-

stemmelser i værtsmedlemsstaten om denne forsikrings nærmere indhold og om-

fang 

 

godkender medlemsstaten som tilstrækkeligt bevis en attestation herfor, udstedt af ban-

ker og forsikringsselskaber i en anden medlemsstat. 

 

2. Certifikater 

 

For at lette anvendelsen af afsnit III, kapitel III, i dette direktiv kan medlemsstaterne foreskri-

ve, at ansøgere, der opfylder de opstillede krav til uddannelse, sammen med deres kvalifikati-

onsbevis skal fremlægge et certifikat udstedt af de kompetente myndigheder i hjemlandet 

hvoraf fremgår, at disse kvalifikationsbeviser svarer til de beviser, der er omhandlet i dette di-

rektiv. 

 

 

 
________________________ 
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I. INDLEDNING 

 

1. Kommissionen forelagde den 7. marts 2002 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer1, der bygger på EF-

traktatens artikel 40, artikel 47, stk. 1, artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, og 

artikel 55. 

 

2. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 18. septem-

ber 20022. 

 

3. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 11. februar 20043. 

 

4. Kommissionen fremsatte et ændret forslag den 20. april 20044. 

 

5. Rådet fastlagde sin fælles holdning i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251 

den 21. december 2004. 

II. MÅL 

 

6. Forslagets overordnede mål er konsolidering og forenkling. Det tilstræber i et enkelt 

direktiv at konsolidere de tolv sektordirektiver, der omfatter læger, sygeplejersker med 

ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, farma-

ceuter og arkitekter, samt de tre direktiver om den generelle ordning for at give et 

enklere og klarere sæt regler for de berørte erhverv. De grundlæggende betingelser og 

garantier bibeholdes, men strukturen forenkles, og ordningen kommer til at fungere 

bedre. Forslaget indeholder også enklere betingelser for udveksling af tjenesteydelser 

over grænserne end dem, der gælder for etableringsfrihed, hvilket yderligere øger  

                                                 
1  EFT C 181 E, 30.7.2002, s. 183. 
2  EFT C 61, 14.3.2003, s. 67. 
3  Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
4  KOM(2004) 317 - 8722/04. 
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fleksibiliteten på arbejds- og tjenesteydelsesmarkedet. Der tilstræbes administrativ for-

enkling ved at erstatte en række nuværende udvalg med et enkelt forskriftsudvalg. For-

slaget omfatter desuden en række bestemmelser om forbedret samarbejde mellem de 

nationale forvaltninger indbyrdes og med Kommissionen om bedre oplysning og råd-

givning af borgerne og om problemløsning. 

 

III. FÆLLES HOLDNING 

 

Afsnit I - Almindelige bestemmelser 

 

7. Rådet har erstattet "lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed" i artikel 2, stk. 2, med 

"lovreguleret erhverv som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), da førstnævnte udtryk ikke 

er defineret i artikel 3, mens sidstnævnte er. 

 

8. For at klarlægge forholdet mellem dette direktiv og andre direktiver bortset fra dem, der 

ophæves ved artikel 57 i forslaget (artikel 61 i den fælles holdning)5, har Rådet tilføjet 

et nyt artikel 2, stk. 3, og en ny betragtning (betragtning 37 i den fælles holdning). 

 

9. Europa-Parlamentet har foreslået et nyt artikel 2, stk. 2a, der udelukker notarer fra dette 

direktivs anvendelsesområde. Rådet har ikke godkendt denne ændring af de grunde, 

som Kommissionen anfører i sit ændrede forslag. 

 

I den forbindelse har Rådet godkendt ånden i Europa-Parlamentets ændring 31 i be-

tragtning 31 (betragtning 36 i den fælles holdning), idet affattelsen lægges nærmere op 

ad artikel 45 i EF-traktaten. Endvidere finder Rådet det overflødigt at erklære, at et  

                                                 
5  Den fælles holdning anvender fortløbende nummerering. Når dette betyder, at betragtninger, 

artikler og/eller stykker har forskellige numre i den fælles holdning i forhold til dem i Kom-
missionens forslag, anfører dette dokument både nummeret i Kommissionens forslag og num-
meret i den fælles holdning. 
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direktiv ikke berører anvendelsen af traktatens bestemmelser (artikel 45 og 39, stk. 4), 

og har derfor slettet denne passus fra denne betragtning. Rådet mener ligeledes, at hen-

visningen til sundheds- og forbrugerbeskyttelse fortjener en særskilt betragtning (be-

tragtning 38 i den fælles holdning). 

 

10. Europa-Parlamentet har foreslået en ny artikel 2a, der udvider direktivets anvendelses-

område til at omfatte borgere fra tredjelande (ændring 36). Rådet har ikke godkendt 

denne ændring af de årsager, som Kommissionen anfører i sit ændrede forslag. Af lig-

nende grunde har Rådet begrænset anvendelsen af artikel 2, stk. 2 til "medlemsstaternes 

statsborgere". 

 

11. I artikel 3, stk.1, har Rådet tilføjet yderligere definitioner d)-h), idet det har overtaget 

definitioner, der allerede findes i nuværende direktiver. Tilsvarende har Rådet uddybet 

artikel 3, stk. 1, litra a), og stk. 2, under anvendelse af ordlyden af artikel 1 i direktiv 

92/51/EØF. 

 

12. Europa-Parlamentet har foreslået at tilføje en definition af "liberalt erhverv" i artikel 3, 

stk. 1 (ændring 37). Rådet har ikke godkendt denne ændring af de grunde, som Kom-

missionen anfører i sit ændrede forslag. 

 

13. Europa-Parlamentet har foreslået en tilføjelse til artikel 3, stk. 3 (ændring 38). Rådet er 

enigt med Kommissionen i, at denne tilføjelse er overflødig, og har derfor ikke god-

kendt den. 

 

14. Europa-Parlamentet har foreslået (ændring 39) at henvise ikke kun til rettigheder, men 

også til forpligtelser i artikel 4, stk.1. Kommissionen godkender i princippet denne 

ændring i sit ændrede forslag, men foretrækker at anvende terminologien fra direktiv 

89/48/EØF og 92/51/EØF ("samme vilkår"). Rådet har fulgt Kommissionen i denne 

henseende. 
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15. Artikel 4, stk. 3 i Kommissionens forslag vedrører den situation, hvor det erhverv, som 

ansøgeren er kvalificeret til i hjemlandet, udgør en selvstændig virksomhed inden for et 

erhverv, der i værtsmedlemsstaten omfatter et bredere spektrum af former for virksom-

hed; det kræver, at anerkendelsen af ansøgerens kvalifikationer giver ham adgang til at 

udøve denne virksomhed alene i værtsmedlemsstaten, hvis denne forskel ikke kan kom-

penseres ved en udligningsforanstaltning som omhandlet i artikel 14. Rådet er imod at 

pålægge medlemsstaterne en pligt til at give delvis adgang til et erhverv på denne måde 

og har derfor udeladt denne bestemmelse. Som en følge heraf er de ændringer, som 

Europa-Parlamentet har foreslået til artikel 4, stk. 3 (ændring 41 og 139), ikke længere 

nødvendige. Rådet har også udeladt artikel 48, stk. 1, andet afsnit, som er overflødigt, 

når artikel 4, stk. 3, er fjernet (dette svarer til Europa-Parlamentets ændring 112). 

 

Afsnit II - Fri udveksling af tjenesteydelser 

 

16. De nuværende direktiver om den generelle ordning indeholder ikke specifikke bestem-

melser om betingelserne for grænseoverskridende udveksling af tjenesteydelser. For-

målet med afsnit II i Kommissionens forslag er at fastsætte bestemmelser, der gør det 

klart, at midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser på tværs af grænserne 

ikke bør være omfattet af så strenge betingelser som etableringsretten i overensstem-

melse med Domstolens retspraksis. Rådet er enigt i dette mål, men har indført en række 

ændringer, der primært skal skabe bedre balance mellem lettelsen af midlertidig og lej-

lighedsvis grænseoverskridende udveksling af tjenesteydelser på den ene side og fuld 

hensyntagen til den offentlige sundhed og sikkerhed og beskyttelse af forbrugeren på 

den anden. Disse ændringer forklares i detaljer nedenfor. 

 

17. Kommissionen foreslog i artikel 5, stk. 2, en formodning om, at midlertidig og lejlig-

hedsvis grænseoverskridende udveksling af tjenesteydelser ikke overstiger en periode 

på seksten uger pr. år. Europa-Parlamentet (ændring 45 og 4) har foreslået at udelade 

denne formodning. Rådet er enigt med Europa-Parlamentet i, at ét tidskriterium ikke vil 

være hensigtsmæssigt for alle erhverv og under alle omstændigheder, og har derfor  
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valgt en bestemmelse, hvorved tjenesteydelsens midlertidige og lejlighedsvise karakter 

vurderes fra sag til sag især på baggrund af ydelsens varighed, hyppighed, periodicitet 

og kontinuitet. Betragtning 5 er også blevet tilpasset hertil. 

 

18. Artikel 5, stk. 1, litra b) i forslaget indeholder en betingelse om, at tjenesteyderen har 

udøvet det pågældende erhverv i mindst to år i etableringsmedlemsstaten, når erhvervet 

ikke er lovreguleret i etableringsmedlemsstaten. Rådet mener, at disse to år af hensyn til 

forbrugerbeskyttelsen skal ligge inden for de sidste ti år, der går forud for leveringen af 

tjenesteydelsen. Det mener også, at betingelsen om to års erhvervsudøvelse ikke gælder, 

hvis uddannelsen til erhvervet er lovreguleret, selv om det pågældende erhverv ikke er 

lovreguleret i etableringsmedlemsstaten. 

 

19. Rådet mener, at når den midlertidige og lejlighedsvise udveksling af tjenesteydelser 

medfører tjenesteyderens fysiske tilstedeværelse i værtsmedlemsstaten, skal tjeneste-

yderen være underlagt visse disciplinærbestemmelser i værtsmedlemsstaten af hensyn 

til forbrugerbeskyttelse og -sikkerhed. Af proportionalitetshensyn begrænser artikel 5, 

stk. 3 i den fælles holdning og den dertil knyttede betragtning (betragtning 8 i den fælles 

holdning) disciplinærbestemmelserne til dem, der er strengt relevante. 

 

20. Artikel 6, litra a), fritager midlertidige og lejlighedsvise tjenesteydere, der er etableret i 

en anden medlemsstat, fra krav om tilladelse fra og indskrivning eller optagelse i en 

faglig organisation eller et fagligt organ i værtsmedlemsstaten. For at lette anvendelsen 

af værtsmedlemsstatens disciplinærbestemmelser, når det er nødvendigt (jf. punkt 19 

ovenfor), har Rådet indføjet en mulighed for medlemsstaterne for at fravige fra denne 

fritagelse ved at give mulighed for enten automatisk midlertidig indskrivning i eller pro 

forma-optagelse i en sådan organisation eller et sådant organ. Denne fravigelse bygger 

også delvis på Europa-Parlamentets ændring 141 og 5, med det forbehold, at en sådan 

indskrivning eller optagelse ikke på nogen måde må forsinke eller komplicere  
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udvekslingen af tjenesteydelser og ikke må medføre ekstra omkostninger for tjeneste-

yderen. I lyset af denne generelle fravigelse finder Rådet det ikke nødvendigt at lave en 

særlig fravigelse fra artikel 6 for tjenesteydere, der er omfattet af en særlig erhvervs-

ansvarsordning som foreslået af Europa-Parlamentet i dets ændring 189 og 143. 

 

21. I henhold til artikel 7 i Kommissionens forslag skal en tjenesteyder, der begiver sig til 

værtsmedlemsstaten for at yde tjenester på et midlertidigt eller lejlighedsvist grundlag, 

på forhånd underrette kontaktpunktet i etableringsmedlemsstaten. Europa-Parlamentet 

har foreslået (ændring 50), at han skal underrette de kompetente organer i både etable-

ringsmedlemsstaten og i værtsmedlemsstaten, og pålægger det kompetente organ i 

etableringsmedlemsstaten visse pligter. Rådet mener i sin fælles holdning, at det rele-

vante organ at underrette er den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten, der skal 

være klar over, at tjenesteyderen udfører en tjenesteydelse på dens område; at kræve af 

tjenesteyderen, at han underretter begge medlemsstater, og at pålægge den kompetente 

myndighed i etableringsmedlemsstaten yderligere administrative opgaver (som Europa-

Parlamentet har foreslået) er i modstrid med målet om at lette grænseoverskridende ud-

veksling af tjenesteydelser. Endvidere mener Rådet, at tjenesteyderen kun bør foretage 

en sådan anmeldelse, hvis værtsmedlemsstaten kræver det, og at denne anmeldelse kun 

er nødvendig første gang, tjenesteyderen flytter til værtsmedlemsstaten for at udføre en 

tjenesteydelse, og derefter en gang om året, hvis han agter at udføre den slags tjeneste-

ydelser i værtsmedlemsstaten i løbet af det pågældende år (artikel 7, stk. 1 i den fælles 

holdning). Rådet har også indført en mulighed for, at medlemsstaterne kan kræve, at 

anmeldelsen ledsages af et begrænset antal dokumenter (artikel 7, stk. 2, og betragt-

ning 7 i den fælles holdning).  

 

22. Rådet mener, at bestemmelsen vedrørende den titel, under hvilken midlertidig og lejlig-

hedsvis grænseoverskridende udveksling af tjenesteydelser kan udføres, hører til i arti-

kel 7 snarere end i artikel 5, stk. 3, som Kommissionen foreslår. Det optræder derfor 

som artikel 7, stk. 3, i den fælles holdning. Endvidere har Rådet i to specifikke tilfælde  
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fastsat undtagelser fra det generelle princip om, at sådanne tjenesteydelser skal udføres 

under etableringsstatens titel: de skal udføres under værtsmedlemsstatens titel i de til-

fælde, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, sidste punktum, og i artikel 7, stk. 4, sidste 

afsnit, i den fælles holdning. 

 

23, Rådet har indført en mulighed for, at yderen af midlertidige eller lejlighedsvise tjenester 

får sine erhvervsmæssige kvalifikationer kontrolleret, inden tjenesteydelsen udføres før-

ste gang i klart definerede tilfælde: i tilfælde hvor de lovregulerede erhverv har konse-

kvenser for den offentlige sundhed og sikkerhed og ikke er omfattet af automatisk aner-

kendelse i henhold til afsnit III, kapitel III; kun når formålet med kontrollen er at undgå 

alvorlig skade for tjenestemodtagerens sundhed eller sikkerhed på grund af tjenesteyde-

rens manglende erhvervsmæssige kvalifikationer, og når den ikke er mere omfattende 

end nødvendigt med henblik herpå (artikel 7, stk. 4, og betragtning 6 i den fælles hold-

ning). 

 

24. Rådet har blandt de oplysninger, som værtsmedlemsstaten kan kræve af etableringsmed-

lemsstaten i henhold til artikel 8, udeladt bevis for tjenesteyderens nationalitet og bevis 

for, at han opfylder kravet i artikel 5, stk. 1, litra b), da det er elementer, som tjeneste-

yderen selv kan anmodes om at forelægge i henhold til artikel 7, stk. 2, litra a) og d) i 

den fælles holdning. På den anden side har Rådet af hensyn til beskyttelse af tjeneste-

modtagerens sundhed og sikkerhed indført en mulighed for, at de kompetente myndig-

heder i værtsmedlemsstaten kan anmode de kompetente myndigheder i etableringsstaten 

om at meddele oplysninger om, at tjenesteyderen ikke har været idømt faglige discipli-

nære eller strafferetlige sanktioner (artikel 8, stk. 1, i den fælles holdning). Rådet har 

endvidere af samme grund tilføjet en bestemmelse om udveksling af oplysninger i for-

bindelse med en klage over en tjenesteyder (artikel 8, stk. 2, i den fælles holdning). 

 

25. Rådet mener, at et krav om, at medlemsstaterne skal kræve af tjenesteyderen, at han 

forsyner tjenestemodtageren med alle de i artikel 9 nævnte oplysninger i alle tilfælde, 

vil pålægge medlemsstaterne og tjenesteyderen en unødvendig administrativ byrde. Der-

for har Rådet givet medlemsstaterne mulighed for at kræve af tjenesteyderen, at han  
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meddeler alle eller visse af de anførte oplysninger, og har fra denne mulighed udelukket 

de tilfælde, hvor tjenesteydelsen udføres under værtsmedlemsstatens titel. Rådet har fra 

listen slettet det punkt, der vedrører de faglige regler, der gælder i etableringsmedlems-

staten (artikel 9, litra e) i Kommissionens forslag). Det har tilføjet et punkt vedrørende 

en forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbin-

delse med erhvervsansvar (artikel 9, litra f) i den fælles holdning) i overensstemmelse 

med en del af Europa-Parlamentets ændring 53. 

 

26. Europa-Parlamentet har foreslået en ny artikel 9a om udelukkelse af den lovpligtige 

revision af regnskaber fra anvendelsesområdet for afsnit II (ændring 55). Kommissionen 

accepterer principielt denne ændring, men mener i sit ændrede forslag, at der skal an-

vendes en mere generel affattelse for at sikre, at alle erhverv, der er reguleret af specifik 

lovgivning og fremtidig udvikling i lovgivningen, er omfattet. Rådet er enigt med Kom-

missionen i, at denne ændring skal tages i betragtning ved at anvende affattelsen "Med 

forbehold af særlige bestemmelser i fællesskabsretten…" i begyndelsen af artikel 5, 

stk. 1. 

 

Afsnit III, Kapitel I - Etableringsfrihed - Generel ordning for anerkendelse af uddannel-

sesbeviser 

 

27. Artikel 10 i Kommissionens forslag udvider den generelle ordning på en subsidiær 

måde til alle tilfælde, der ikke er berettiget til automatisk anerkendelse på grundlag af 

erhvervserfaring eller koordination af mindstekrav til uddannelse. Rådet mener, at 

denne udvidelse er for vidtrækkende; efter dets mening skal den generelle ordning kun 

gælde for erhverv, som ikke er omfattet af kapitel II og III i afsnit III, samt i de særlige 

tilfælde, der er anført i artikel 10, litra a)-g) i den fælles holdning, hvor ansøgeren af 

specifikke og særlige årsager ikke opfylder kravene fastlagt i disse kapitler, selv om han 

tilhører et erhverv, der er omfattet af disse kapitler. De anførte tilfælde omfatter situa-

tioner, der i øjeblikket er omfattet af traktaten i Domstolens fortolkning, og situationer, 

der er omfattet af specifikke løsninger i henhold til nuværende direktiver. Rådet har til-

passet betragtning 10 i Kommissionens forslag (betragtning 14 i den fælles holdning) i 

overensstemmelse hermed. 
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28. I henhold til artikel 11 i Kommissionens forslag er der fem faglige kvalifikationsni-

veauer. Rådet finder det mere hensigtsmæssigt at bevare de fire niveauer, der er fastlagt 

i de nuværende direktiver, sammen med overgangsforanstaltningen i artikel 13, stk. 3, i 

den fælles holdning, frem for at indføre et femte niveau. Rådet har derfor slettet arti-

kel 11, stk. 6, i Kommissionens forslag og tilpasset andre bestemmelser i overensstem-

melse hermed. 

 

29. Europa-Parlamentet har foreslået (ændring 192, 193, 216 og 217) en uddybning af arti-

kel 11, stk. 2, 3, 5 og 6, der er på linje med gældende fællesskabsret. Kommissionen har 

godkendt denne uddybning i sit ændrede forslag med forbehold af den endelige udform-

ning. Rådet har også godkendt dem med forbehold af den endelige udformning og 

Rådets holdning som beskrevet under punkt 28 ovenfor. 

 

30 Rådet har ikke godkendt Europa-Parlamentets ændring 57 og 218 til artikel 11 af de 

årsager, Kommissionen anfører i sit ændrede forslag. 

 

31. Rådet har i artikel 11, stk. 4, og artikel 13, stk. 2, i sin fælles holdning tilføjet mulighe-

den for at ajourføre listerne i bilag II og III efter udvalgsproceduren. 

 

32. Rådet har ikke godkendt Europa-Parlamentets forslag om en ny artikel 12a (ændring 59) 

af de årsager, Kommissionen anfører i sit ændrede forslag. 

 

33. Rådet har ikke godkendt den ændring, Europa-Parlamentet foreslår til artikel 13, stk. 1, 

og dets forslag til et nyt stykke 1a (ændring 60) af de årsager, Kommissionen anfører i 

sit ændrede forslag. 

 

34. Rådet er enigt med Kommissionen i dens ændrede forslag om, at det ny artikel 13, 

stk. 2a, som Europa-Parlamentet har foreslået (ændring 62), er unødvendig set i lyset af 

bilag VII. 
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35. Europa-Parlamentet har foreslået en række ændringer vedrørende uddannelsesbeviser, 

der er erhvervet som led i franchisebaserede uddannelser (ændring 63, 214, 8 og 10 ved-

rørende artikel 13, stk. 2, litra b og c, og betragtning 7a og 7c). Rådet har ikke accepte-

ret ændring 214 og 10 af de årsager, som Kommissionen anfører i sit ændrede forslag. 

Rådet finder det også unødvendigt at foretage de tilføjelser, der foreslås i ændring 63 og 

8. Rådet finder det imidlertid nødvendigt i forbindelse med uddannelsesbeviser, der er 

erhvervet som led i franchisebaserede uddannelser, at fastsætte, at værtslandet i tilfælde 

af begrundet tvivl sammen med det kompetente organ i den medlemsstat, hvor uddan-

nelsesbeviset er udstedt, kan kontrollere, om den del af uddannelsen, der er taget på en 

læreanstalt i en anden medlemsstat, er formelt attesteret af den læreanstalt, der er etable-

ret i den medlemsstat, hvor uddannelsesbeviset er udstedt, om det udstedte uddannel-

sesbevis er det samme som det, der ville være blevet udstedt, hvis uddannelsesforløbet 

var blevet fulgt i sin helhed i sidstnævnte medlemsstat, og om uddannelsesbeviset giver 

samme erhvervsrettigheder på sidstnævnte medlemsstats område. Rådet mener, at denne 

bestemmelse hører hjemme i artikel 46 i Kommissionens forslag om dokumentation og 

oplysninger, som kan kræves af de kompetente myndigheder (artikel 50, stk. 2, i Rådets 

fælles holdning). 

 

36. Rådet har tilføjet et nyt stykke i artikel 14 (artikel 14, stk. 3, i Rådets fælles holdning), 

som giver værtslandet snarere end ansøgeren ret til at vælge, hvilken udligningsforan-

staltning, der skal anvendes, hvis der kræves et præcist kendskab til den nationale ret og 

i visse specifikke tilfælde, der falder ind under artikel 10, litra a)-d), f) og g) (jf. 

punkt 27 ovenfor). 

 

37. I artikel 14, stk. 1 og 2, har Rådet ikke vedtaget Europa-Parlamentets ændring 64 og den 

del af ændring 151, som vedrører stiltiende accept, af de årsager, som Kommissionen 

anfører i sit ændrede forslag. Rådet finder også den del af ændring 151, som vedrører 

"velbegrundede og uomgængelige årsager" overflødigt i lyset af kravet i samme afsnit 

om at medlemsstaten "fremlægger passende begrundelse". Rådet finder, at den reste-

rende del af ændring 151 vil skabe usikkerhed og har derfor ikke accepteret den. 
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38. Rådet har fundet det nødvendigt at foretage en række præciseringer i artikel 15 og den 

dermed forbundne betragtning 9 (betragtning 13 i Rådets fælles holdning), som vedrører 

fælles platforme. For det første finder Rådet det hensigtsmæssigt at begynde denne arti-

kel med en mere detaljeret definition af udtrykket "fælles platforme" end den, som 

Kommissionen har foreslået (artikel 15, stk. 1, i den fælles holdning). Rådet mener ikke, 

at det vil være hensigtsmæssigt at have fælles platforme, som kun dækker nogle få med-

lemsstater, og at en fælles platform for at komme i betragtning i forbindelse med denne 

artikel derfor skal dække mindst to tredjedele af Den Europæiske Unions medlems-

stater, herunder alle de medlemsstater, der lovregulerer det pågældende erhverv. Der er 

tilføjet en vejledende, ikke-udtømmende liste over kriterier, der skal med i en fælles 

platform, i betragtningen. 

 

Rådet finder det nødvendigt at præcisere de faglige sammenslutningers, medlemsstater-

nes og Kommissionens respektive roller i forbindelse med fælles platforme. Med hen-

blik herpå har Rådet gjort det klart, 

 

– at ikke blot faglige sammenslutninger, men også medlemsstater kan forelægge 

fælles platforme for Kommissionen (artikel 15, stk. 2, i den fælles holdning), 

 

– at Kommissionen skal høre medlemsstaterne, før den træffer afgørelse om, hvor-

vidt et udkast til fælles platform vil lette den gensidige anerkendelse af erhvervs-

mæssige kvalifikationer (artikel 15, stk. 2, i den fælles holdning), 

 

– at denne artikel ikke berører medlemsstaternes kompetence til at fastsætte kravene 

til erhvervsmæssige kvalifikationer for udøvelsen af erhverv på deres område og 

indholdet og tilrettelæggelsen af deres uddannelses- og erhvervsuddannelsessy-

stemer (artikel 15, stk. 4, i den fælles holdning). 
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Rådet har også tilføjet det krav, at faglige sammenslutninger, som forelægger udkast til 

fælles platforme, skal være repræsentative på nationalt og europæisk plan (artikel 15, 

stk. 2, og betragtning 13 i den fælles holdning). Rådet har desuden tilføjet en bestem-

melse om revision af denne artikel tre år efter gennemførelsesdatoen (artikel 15, stk. 6, i 

den fælles holdning). 

 

Mange af de præciseringer, som Rådet har foretaget i artikel 15, svarer til indholdet af 

Europa-Parlamentets forslag i ændring 68, 70, 12 og 185. På den anden side har Rådet 

ikke accepteret Europa-Parlamentets ændring 188 af de årsager, som Kommissionen 

anfører i sit ændrede forslag. 

 

Afsnit III, kapitel II - Anerkendelse af erhvervserfaring 

 

39. Kommissionen foreslår at forenkle artikel 4 og bilag A til direktiv 1999/42/EF ved at 

reducere antallet af virksomhedskategorier fra seks til to (artikel 16-19 og bilag IV i 

Kommissionens forslag). Rådet er enigt i, at det er ønskeligt at reducere antallet af virk-

somhedskategorier, men mener, at antallet skal reduceres til tre snarere end to. Derfor 

har Rådet opdelt artikel 17 i Kommissionens forslag i to særskilte artikler (artikel 17 og 

18 i den fælles holdning) og omarbejdet de to lister i bilag IV til tre lister. 

 

Rådet har accepteret Europa-Parlamentets forslag (ændring 207) om at ændre "fem år" 

til "seks år" i artikel 17, stk. 1, litra a, men kun med hensyn til virksomhed, som er om-

fattet af artikel 17 i den fælles holdning; det har ikke accepteret denne ændring med 

hensyn til virksomhed, som er omfattet af artikel 18 i den fælles holdning, af de årsager, 

som Kommissionen anfører i sit ændrede forslag. Rådet har heller ikke accepteret den 

del af Europa-Parlamentets ændring 207, som vedrører et nyt under litra (da) i arti-

kel 17, stk. 1), af de årsager, som Kommissionen anfører i sit ændrede forslag. 
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40. For at overholde Domstolens retspraksis, som kræver, at gennemførelsesbeføjelser, som 

lovgiveren tillægger Kommissionen, skal være tilstrækkelig specifikke, idet de klart 

skal angive grænserne for sådanne beføjelser, har Rådet i artikel 19 i forslaget (arti-

kel 20 i den fælles holdning) anført, at formålet med at ændre virksomhedslisterne i 

bilag IV efter komitéproceduren skal være "ajourføring eller tydeliggørelse af nomen-

klaturen, forudsat at dette ikke indebærer en ændring af virksomheden i de enkelte kate-

gorier"6. 

 

Afsnit III, kapitel III - Anerkendelse på grundlag af koordinering af mindstekrav til 

uddannelse 

 

41. Rådet har accepteret Europa-Parlamentets forslag i ændring 80, 88, 90, 93, 95, 97 og 

161 om at flytte listerne over kundskaber og færdigheder for de erhverv, der er omfattet 

af afsnit III, kapitel III, fra bilag V, punkt 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 og 5.6.1, til di-

rektivets dispositive del. Rådet har i stedet for at indsætte nye artikler indarbejdet disse 

lister i artikel 22, 29, 32, 35, 36 og 40 i forslaget (artikel 24, stk. 3, artikel 31, stk. 6, 

artikel 34, stk. 3, artikel 38, stk. 3, artikel 40, stk. 3, og artikel 44, stk. 3, i den fælles 

holdning). Rådet har dog ikke accepteret Europa-Parlamentets forslag i ændring 154 om 

i artikel 20, stk. 5, (artikel 21, stk. 6, i den fælles holdning) at fjerne muligheden for at 

ajourføre disse lister efter komitéproceduren, af de årsager, som Kommissionen anfører 

i sit ændrede forslag. Rådet har af hensyn til sammenhængen også flyttet listen over 

kundskaber og færdigheder for arkitekter fra bilag V, punkt 5.7.1, til artikel 42 i forsla-

get (artikel 46, stk. 1, i den fælles holdning). 

 

42. Rådet har også accepteret Europa-Parlamentets ændring 96 og 162, som flytter listen 

over erhvervsvirksomhed for jordemødre og farmaceuter fra bilag V, punkt 5.5.3 og 

5.6.3 til artikel 38 og 41 i forslaget (artikel 42, stk. 2, og artikel 45, stk. 2, i den fælles 

holdning). 

                                                 
6  Af samme årsag har Rådet angivet grænserne for de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i 

artikel 23, stk. 6, og artikel 24 i forslaget (artikel 25, stk. 5, og artikel 26 i den fælles hold-
ning). 
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43. Rådet har ikke accepteret Europa-Parlamentets ændring 153 og 128, hvori det foreslås 

at tilføje bestemmelser om psykoterapeuter i artikel 20 i forslaget og i et nyt punkt 5a i 

bilag V, af de årsager, som Kommissionen anfører i det ændrede forslag. 

 

44. Europa-Parlamentet har i ændring 75 foreslået, at artikel 20, stk. 6, i forslaget ændres, 

således at hvis en medlemsstat vedtager bestemmelser om udstedelse af uddannelses-

beviser på det område, der er omfattet af kapitel III i afsnit III, skal denne medlemsstat 

underrette ikke blot Kommissionen, men også de andre medlemsstater. Rådet accepterer 

denne ændring med hensyn til arkitekter (artikel 21, stk. 7, i den fælles holdning), men 

ikke til de øvrige erhverv, der er omfattet af dette kapitel, af de årsager, som Kommis-

sionen anfører i sit ændrede forslag. Rådet mener, at denne udvidelse af underretnings-

pligten til også at omfatte de andre medlemsstater er berettiget for arkitekter på grund af 

de forskellige ordninger, der gælder for arkitekter og de andre erhverv i henhold til de 

eksisterende direktiver.  

 

Rådet har ikke accepteret Europa-Parlamentets ændring 77, hvori der foreslås et nyt 

stk. 6a i artikel 20, af de årsager, som Kommissionen anfører i sit ændrede forslag. På 

baggrund af den særskilte ordning, der gælder for arkitekter (se ovenfor), noterer Rådet 

sig imidlertid, at Kommissionen i den i punkt 68 nedenfor nævnte erklæring har anført, 

at hvis en medlemsstat nærer stærk tvivl om, hvorvidt et uddannelsesbevis for arkitekter 

opfylder kriterierne i direktivet, agter Kommissionen at forelægge sagen for den i Kom-

missionens erklæring nævnte ekspertgruppe.  

 

45. Europa-Parlamentet har foreslået en række ændringer vedrørende deltidsuddannelse for 

de erhverv, de er omfattet af afsnit III, kapitel III, i forslaget (ændring 81, 86, 159, 160 

og 94). I overensstemmelse med målet om at forenkle direktivet har Rådet foretrukket at  
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samle alle bestemmelserne om deltidsuddannelse i en enkelt bestemmelse (artikel 22, 

litra a), i den fælles holdning) og som følge deraf at lade artikel 23, stk. 4, artikel 26, 

stk. 4, artikel 29, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 36, stk. 3, i Kommissionens forslag 

udgå. 

 

46. Europa-Parlamentet har i ændring 101 foreslået, at der indsættes en bestemmelse sva-

rende til artikel 22, stk. 3, i Kommissionens forslag om efter- og videreuddannelse i 

artikel 40 for farmaceuter. Rådet er enigt med Kommissionens opfattelse, som den 

kommer til udtryk i det ændrede forslag, nemlig at en sådan bestemmelse bør gælde for 

alle de erhverv, der er omfattet af afsnit III, kapitel III. Rådet har derfor indsat en enkelt 

bestemmelse (artikel 22, litra b), i den fælles holdning) herom, hvilket betyder at arti-

kel 22, stk. 3, i Kommissionens forslag udgår. 

 

47. Rådet har tilføjet en række bestemmelser i kapitel III i afsnit III samt i bilagene under 

hensyn til de ti nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union den 

1. maj 2004, som er baseret på tilsvarende tilpasninger af de eksisterende direktiver i de 

relevante tiltrædelsesakter. 

 

Rådet har også tilføjet bestemmelser om uddannelsesbeviser for sygeplejersker og jor-

demødre, der er udstedt i Polen, som tager hensyn til den lovgivning, der er indført i 

Polen siden indgåelsen af ovennævnte tiltrædelsesakter (artikel 33, stk. 3, og artikel 43, 

stk. 4, i den fælles holdning). 

 

48. Rådet har rettet datoen i artikel 21, stk. 2, litra a), og artikel 39, stk. 2, i Kommissionens 

forslag fra den 3. oktober 1989 til den 3. oktober 1990 (artikel 23, stk. 2, litra a), og 

artikel 43, stk. 2, i den fælles holdning). 

 

49. Rådet har ikke accepteret Europa-Parlamentets ændring 155, der foreslår, at artikel 23, 

stk. 6, i Kommissionens forslag udgår, af de årsager, som Kommissionen anfører i sit 

ændrede forslag. 
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50. Europa-Parlamentet foreslår i ændring 156 til artikel 24, stk. 2, at det gøres muligt efter 

komitéproceduren i bilag V, punkt 5.1.4, at tilføje ikke kun nye lægespecialer, der er 

fælles for alle medlemsstaterne, men også nye lægespecialer, der kun er fælles for et 

begrænset antal medlemsstater. Kommissionen har ikke accepteret denne ændring i sit 

ændrede forslag. Rådet har valgt en kompromisløsning, hvor nye lægespecialer kan til-

føjes, hvis de er fælles for mindst to femtedele af medlemsstaterne (artikel 26, stk. 2, og 

betragtning 17 i den fælles holdning). Dette medfører en omfordeling af lægespecialerne 

mellem bilag V, punkt 5.1.4 (punkt 5.1.3 i den fælles holdning) og bilag VI, punkt 6.1. 

 

Rådet finder det unødvendigt at flytte listerne over speciallægers erhvervede rettigheder 

fra bilag VI, punkt 6.1, til bilag V, det nye punkt 5.1.4a, som foreslået af Europa-

Parlamentet i ændring 158, 127, 132, 178/rev. 2, 133 og 215. 

 

51. Rådet har inddraget ånden i Europa-Parlamentets ændring 87, der foreslår en ny arti-

kel 28a, i afsnit II i den fælles holdning (jf. punkt 19-24 ovenfor). 

 

52. Ligesom i forbindelse med lægespecialer (punkt 50 ovenfor) har Rådet genindført 

muligheden for automatisk anerkendelse af tandlægespecialer, der er fælles for mindst 

to femtedele af medlemsstaterne. Rådet har som følge heraf fundet det nødvendigt at 

sondre mellem grundlæggende tandlægeuddannelse (artikel 34 og bilag V, punkt 5.3.2, i 

den fælles holdning) og specialtandlægeuddannelse (artikel 35 og bilag V, punkt 5.3.3, i 

den fælles holdning). Dette har medført, at bilag VI, punkt 6.2, i Kommissionens forslag 

og artikel 34, stk. 3 og 4, som henviser til dette punkt i bilag VI, er udgået. 

 

53. Rådet har ikke accepteret Europa-Parlamentets ændring 92, hvori det foreslås at tilføje 

et nyt stk. 2a i artikel 35, af de årsager, som Kommissionen anfører i sit ændrede for-

slag. 
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54. Rådet har ikke accepteret Europa-Parlamentets ændring 98 og 19, hvori der foreslås et 

nyt stk. 1b i artikel 40, og en tilsvarende ny betragtning 19a, af de årsager, som Kom-

missionen anfører i sit ændrede forslag. 

 

55. I ændring 162, 163, 104 og 18 har Europa-Parlamentet foreslået, at undtagelsen for 

apoteker i artikel 2, stk. 2, i direktiv 85/433/EØF bevares i artikel 41, stk. 2a, 2b eller 

4a, og nævnes i betragtning 19 i forslaget. Rådet har accepteret at bevare denne undta-

gelse, men mener, at den snarere hører hjemme i artikel 20 i forslaget (artikel 21, stk. 4, 

i den fælles holdning), da den vedrører automatisk anerkendelse af uddannelsesbeviser. 

 

56. Rådet har også bevaret undtagelsen for apoteker i artikel 5, stk. 2, i direktiv 

85/433/EØF, nemlig i artikel 41 i forslaget (artikel 45, stk. 4, i den fælles holdning). 

 

57. Rådet har ikke accepteret Europa-Parlamentets ændring 212, som foreslår en ny arti-

kel 45a, af de årsager, som Kommissionen anfører i sit ændrede forslag. 

 

Afsnit III, kapitel IV - Fælles bestemmelser om etablering 

 

58. Rådet har flyttet punkt 2, litra b), i bilag VII til Kommissionens forslag til artikel 46 

(artikel 50, stk. 2, i den fælles holdning) ud fra den betragtning, at det snarere hører 

hjemme i denne artikel end i et bilag. 

 

59. Rådet har flyttet artikel 46, stk. 2, i Kommissionens forslag fra afsnit III til artikel 52 

(artikel 56, stk. 2, i den fælles holdning) i afsnit V, da denne bestemmelse bør gælde 

ikke kun for etablering, men også for grænseoverskridende udveksling af tjenesteydel-

ser. Rådet har desuden udvidet denne bestemmelse til at omfatte udveksling af  
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oplysninger i begge retninger mellem værts- og hjemlandenes kompetente myndigheder 

som foreslået af Europa-Parlamentet i ændring 110 samt tilføjet en særlig henvisning til 

"disciplinære eller strafferetlige sanktioner" og gjort det klart, at udvekslingen af oplys-

ninger skal ske under overholdelse af lovgivningen om beskyttelse af personoplysnin-

ger. 

 

60. Rådet har ændret artikel 47, stk. 2, i forslaget (artikel 51, stk. 2, i den fælles holdning) 

for at give mulighed for en ekstra måned i de tilfælde, der hører under kapitel I og II i 

afsnit III, i overensstemmelse med den frist, der gives i de eksisterende direktiver. 

 

61. Rådet har ikke accepteret Europa-Parlamentets ændring 113, som tilføjer et nyt stk. 2a i 

artikel 48, af de årsager, som Kommissionen angiver i sit ændrede forslag. 

 

Afsnit IV - Retningslinjer for erhvervsudøvelse 

 

62. Rådet har flyttet artikel 49 (artikel 53 i den fælles holdning) om sprogkundskaber til 

afsnit IV, som vedrører ikke blot etablering, men også udveksling af tjenesteydelser. 

Rådet har desuden ladet artikel 49, stk. 2, i forslaget udgå, da det mener, at det indehol-

der en pligt til at opnå resultater, som ikke kan garanteres. Rådet har ikke accepteret 

Europa-Parlamentets ændring 114, da det mener, at direktiver skal rettes til medlems-

staterne, ikke til migranter. 

 

63. Rådet har begrænset dispensationen i artikel 51 (artikel 55 i den fælles holdning) til 

læger og tandlæger i overensstemmelse med de eksisterende direktiver. 

 

Afsnit V - Administrativt samarbejde og gennemførelsesbeføjelser 

 

64. Rådet har ikke accepteret Europa-Parlamentets ændring 116, 117 og 118, som ændrer 

"kompetente myndigheder" til "kompetente organer" i artikel 52 i forslaget, og som  



 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  ks/bnj/AB/ms 20 
 DG C I   DA 

giver disse organer rollen som kontaktpunkter i henhold til artikel 53, af de årsager, som 

Kommissionen anfører i sit ændrede forslag. Det har af samme årsager ikke accepteret 

Europa-Parlamentets dertil knyttede ændring 136 i artikel 8, stk. 1. Desuden ser Rådet 

ikke nogen tvingende grund til at ændre "kompetente myndigheder" til "kompetente 

organer". 

 

65. Rådet har ændret sidste afsnit af artikel 53 i forslaget (artikel 57 i den fælles holdning) 

for af hensyn til proportionaliteten at gøre det klart, at kontaktpunkterne ikke har pligt 

til systematisk at oplyse Kommissionen om alle de sager, som de får forelagt. 

 

66. Rådet har i en ny betragtning (betragtning 28 i den fælles holdning) gjort det klart, at 

hver enkelt medlemsstat selv bestemmer, hvordan det enkelte kontaktpunkt, som det 

skal udpege, skal samarbejde med de øvrige kontorer, som er oprettet i denne stat. 

Denne betragtning indeholder også en række elementer fra den nye betragtning 23a, 

som Europa-Parlamentet foreslår i ændring 26. 

 

67. Rådet har ladet artikel 54, stk. 3, i Kommissionens forslag udgå, da det mener, at ind-

holdet af dette stykke hører hjemme i forretningsordenen for det udvalg, der nedsættes 

ved denne artikel, snarere end i direktivet. 

 

68. Europa-Parlamentet foreslår i ændring 119 og 120, at der nedsættes to og ikke ét udvalg 

i henhold til artikel 54 i forslaget. Rådet har ikke accepteret disse ændringer af de årsa-

ger, som Kommissionen anfører i sit ændrede forslag. 

 

Europa-Parlamentet har også fremsat en række forslag i ændring 119 og 120 samt i 

ændring 27, 180, 181, 182, 183, 83 og 157 om tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde og 

nedsættelsen af en ekspertgruppe, der skal bistå Kommissionen (betragtning 24, 24a, 

24b, 25a og artikel 23a og artikel 24, stk. 2a, b og c). Rådet er enigt med Kommissionen 

i, at disse spørgsmål bør overlades til udvalgets forretningsorden og til Kommissionen 

og ikke skal reguleres i direktivets tekst. Rådet har i denne forbindelse noteret sig en 

erklæring fra Kommissionen om oprettelse af en ekspertgruppe, især i forbindelse med 

artikel 54, artikel 15 og artikel 20, stk. 6, og om denne gruppes virke. 
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Afsnit VI - Andre bestemmelser 

 

69. Rådet har i artikel 55 i forslaget tilføjet et nyt stykke (artikel 59, stk. 2, i den fælles 

holdning), hvori det hedder, at Kommissionen hvert femte år udarbejder en rapport om 

direktivets gennemførelse. 

 

Rådet har ikke accepteret de tilføjelser i artikel 55 og den dertil knyttede nye betragt-

ning 21a og 22a, som Europa-Parlamentet foreslår i ændring 187, 122, 23 og 186, af de 

årsager, som Kommissionen anfører i sit ændrede forslag. 

 

70. Rådet har ikke accepteret Europa-Parlamentets ændring 168, 123 og 124, hvori der fore-

slås ændringer i artikel 56, stk. 2, og et nyt artikel 56, stk. 2a, om undtagelsesbestem-

melsen, af de årsager, som Kommissionen anfører i sin ændrede forslag. 

 

71. Rådet har af hensyn til retssikkerheden tilføjet en præcisering i artikel 57 i forslaget 

(artikel 61 i den fælles holdning), som gør det klart, at retsakter, der er vedtaget på 

grundlag af direktiverne, ikke berøres af ophævelsen af disse direktiver. 

 

Bilag 

 

72. Som forklaret ovenfor (jf. punkt 41, 42, 47, 50, 52 og 58) har Rådet flyttet en del af 

bilagenes indhold til de relevante artikler i direktivet, omarbejdet nogle af bilagene og 

tilføjet bestemmelser i bilagene om de medlemsstater, som tiltrådte Den Europæiske 

Union den 1. maj 2004, på grundlag af bestemmelserne i de relevante tiltrædelsesakter 

om at indsætte tilsvarende bestemmelser i de eksisterende direktiver. 

 

73. Rådet har ikke accepteret Europa-Parlamentets ændring 126 om tilføjelse af erhvervet 

"turistguide" i bilag II for Grækenland, da det finder den unødvendigt. 
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Andre af Europa-Parlamentets ændringer 

 

74. Rådet har ikke accepteret en række andre ændringer foreslået af Europa-Parlamentet, da 

det finder dem unødvendige. 

 

IV. KONKLUSIONER 

 

75. Rådet har i sin fælles holdning indsat et betydeligt antal af de ændringer, som Europa-

Parlamentet har foreslået. Hvor Rådet ikke har accepteret Europa-Parlamentets ændrin-

ger, har det hovedsagelig været af de årsager, som Kommissionen anfører i sit ændrede 

forslag. 

 

Selv om Kommissionen ville have foretrukket, at Rådets fælles holdning lå nærmere op 

ad dets forslag, især med hensyn til afsnit II om midlertidig og lejlighedsvis grænse-

overskridende udveksling af tjenesteydelser, har den accepteret den fælles holdning som 

en tilfredsstillende kompromispakke. 

 

 

________________________ 
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BILAG 

Erklæringer til optagelse i Rådets protokol 

 

1. Erklæring fra Kommissionen om oprettelse af en ekspertgruppe, især i forbindelse med 
artikel 58, artikel 15 og artikel 21, stk. 7, og om denne gruppes virke 

 

 "Kommissionen agter at oprette en ekspertgruppe, som skal have til opgave at underrette og 

rådgive Kommissionen om alle spørgsmål, der er relevante for anvendelsen af direktivet. Det 

er især hensigten, at gruppen skal have lejlighed til at drøfte spørgsmål, som er under overve-

jelse i Kommissionen, om udøvelse af beføjelser, som er uddelegeret til den af fællesskabs-

lovgiveren, inden der forelægges noget forslag til foranstaltninger for det udvalg, der nedsæt-

tes ved direktivet. 

 

 Ekspertgruppen bør bestå af medlemmer udpeget af Kommissionen fra de kompetente 

myndigheder i medlemsstaterne; disse eksperter skal dog, hvis det er hensigtsmæssigt, kunne 

ledsages af andre deltagere med særlig sagkundskab vedrørende specifikke spørgsmål, der er 

opført på dagsordenen. 

 

 Ekspertgruppen skal danne ramme for en smidig, moderne metode til høring af de europæiske 

organer, som repræsenterer faglige sammenslutninger og læreanstalter, især for så vidt angår 

erhverv, hvor der er en meget lav grad af samordning af uddannelsen med efterfølgende au-

tomatisk anerkendelse af titler. Hvis forslag til foranstaltninger indgivet af interesserede parter 

er opført på dagsordenen for et møde, vil repræsentanter for de pågældende interesserede 

parter kunne indbydes til at forelægge forslagene og besvare spørgsmål. 

 

 Ekspertgruppen skal også høres om de fælles platforme, der forelægges Kommissionen i over-

ensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i direktivet med henblik på at indhente udtalelse fra eks-

perter fra de medlemsstater, som faktisk regulerer platformens erhvervsindhold. 
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 Hvis en medlemsstat nærer stærk tvivl om, hvorvidt et uddannelsesbevis for arkitekter, der er 

offentliggjort i overensstemmelse med artikel 21, stk. 7, i direktivet, opfylder kriterierne i ar-

tikel 46 i direktivet, agter Kommissionen at forelægge sagen for ekspertgruppen. Ekspert-

gruppen tilvejebringer den nødvendige sagkundskab for Kommissionen, så den eventuelt kan 

underkende det pågældende uddannelsesbevis for arkitekter." 

 

2. Erklæring fra Kommissionen om fri udveksling af tjenesteydelser 

 

 "Kommissionen finder, at behovet for specifikke krav i forbindelse med kvalificerede fagfolks 

præstation af tjenesteydelser, herunder indgivelsen af en erklæring til den medlemsstat, hvor 

tjenesten skal ydes, som besluttet af Rådet, periodisk bør revideres i lyset af de fremskridt, der 

gøres i forbindelse med etableringen af en fællesskabsramme for administrativt samarbejde 

mellem medlemsstaterne. Desuden bør denne beslutning ikke føre til en forringet indsats for 

at realisere det betydelige potentiale for en forbedring af EU's konkurrenceevne, som ligger i 

det indre marked for tjenesteydelser." 

 

 

________________________ 
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2002/0061 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 

1 - SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet 
(dok. KOM(2002) 119 endelig – 2002/0061(COD): 

7. marts 2002. 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

18. september 2002. 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 11. februar 2004. 

Ændret forslag fremsendt: 20. april 2004. 

Fælles holdning vedtaget: 22. december 2004. 

2 - FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Konsolidering af de gældende direktiver, lettelse af udvekslingen af tjenesteydelser, 
forenkling af de gældende bestemmelser og bedre informering og rådgivning af borgerne. 

3 - BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

3.1 Generelle bemærkninger 

Kommissionen kan støtte den politiske enighed, Rådet nåede frem til den 18. maj 2004, og 
som i alt væsentligt bibeholder Kommissionens forslag som ændret ved det ændrede forslag. 
Den politiske enighed er fastlagt i den fælles holdning, der blev vedtaget den 23.12.2004. 

Ændringerne som følge af den fælles holdning vedrører bl.a. udvekslingen af tjenesteydelser, 
den formelle omstrukturering af de faglige kvalifikationsniveauer, der ligger til grund for den 
generelle ordning, og genindsættelse af visse fællesskabsretlige bestemmelser, der ikke var 
medtaget i Kommissionens forslag. 
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3.2 Ændringsforslag fra Parlamentet, som der er taget hensyn til i den fælles 
holdning 

3.2.1 Ændringsforslag indarbejdet i det ændrede forslag og den fælles holdning 

Betragtning 36 – Ændringsforslag 31: Virksomhed i forbindelse med erhverv med direkte og 
specifik forbindelse til udøvelse af offentlig myndighed, uanset om en sådan forbindelse kun 
er lejlighedsvis, er ikke omfattet af direktivet. Præciseringen af, at direktivet ikke berører 
anvendelsen af traktatens artikel 39, stk. 4, og artikel 45, er udgået, da denne betragtning 
under ingen omstændigheder kan ændre ved de betingelser, Domstolen har fastsat for 
traktatens anvendelse. Heraf følger, at direktivet finder anvendelse, medmindre en 
medlemsstat med hjemmel i traktatens artikel 39, stk. 4, forbeholder adgangen til aktiviteter, 
der indebærer udøvelse af offentlig myndighed, for landets egne statsborgere. 

Betragtning 37, artikel 2 og 5 – Ændringsforslag 55: Erhvervet som revisor er undtaget fra 
direktivforslagets afsnit II, for så vidt angår udveksling af tjenesteydelser. Erhvervet som 
revisor nævnes udtrykkeligt i betragtning 37 i den fælles holdning, og mere generelt 
præciseres det, at direktivet ikke berører anvendelsen af specifikke retlige bestemmelser, der 
direkte vedrører anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 

Artikel 4 – Ændringsforslag 39, 141 og 189: Migranter har adgang til erhvervet på samme 
vilkår som værtslandets egne statsborgere. 

Artikel 5, 6 og 7 – Ændringsforslag 87: Den fælles holdning ligger tæt op ad den nuværende 
ordning for lægers udførelse af tjenesteydelser, hvilket indholdsmæssigt går i retning af 
ændringsforslag 87. 

Artikel 9 – Ændringsforslag 53: Tjenesteyderen skal over for tjenestemodtageren godtgøre, at 
han er forsikret for erhvervsansvar. Desuden er oplysningskravene over for 
tjenestemodtageren blevet lempet, hvilket hænger sammen med den skærpede kontrol, som 
værtslandet udøver direkte over for tjenesteyderen. 

Artikel 11 – Ændringsforslag 192, 193, 216 og 217: Det ændrede forslags ordlyd er i vidt 
omfang overtaget, for så vidt angår definitionen af kvalifikationsniveauer. I artikel 11, stk. 4, 
litra b), i den fælles holdning er det præciseret, at de i bilag II anførte uddannelser med særlig 
struktur kun vedrører tilfælde, hvor erhvervet er lovreguleret i den pågældende medlemsstat, 
hvilket stemmer overens med fællesskabsretten. De øvrige afvigelser er af rent redaktionel art: 
flytning af niveau 5 til artikel 13, stk. 3, og definitionen af "lovreguleret uddannelse" i artikel 
3, stk. 1, litra d). 

Artikel 15 og betragtning 13 – Ændringsforslag 12, 68, 70 og 185: Den fælles holdning svarer 
i det store hele til det ændrede forslag med den præcisering, at artikel 15 ikke berører 
medlemsstaternes kompetence til at fastsætte kravene til erhvervene og til at tilrettelægge 
deres uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer. Endelig stemmer den fælles holdning 
overens med det ændrede forslag, for så vidt angår repræsentativiteten af de faglige 
sammenslutninger og organisationer, der kan foreslå fælles platforme (ifølge den fælles 
holdning skal de være repræsentative både på nationalt og europæisk plan). 

Artikel 17 og 18 – Ændringsforslag 207: Det ændringsforslag, der tog sigte på at hæve kravet 
om den erhvervserfaring, der sikrer automatisk anerkendelse, fra fem til seks år, er indarbejdet 
i den fælles holdning for visse få former for virksomhed. 
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Artikel 22 - Ændringsforslag 81, 86, 94, 101, 159 og 160: For alle erhverv, for hvilke der er 
foretaget en koordinering af uddannelsen, er deltidsuddannelse tilladt uden at blive betragtet 
som en undtagelse og efter en enkel og ensartet metode. For de samme erhverv anerkendes 
den betydning, efter- og videreuddannelse har. I disse to henseender er det ændrede forslags 
indhold overtaget. 

Artikel 21, 24, 31, 34, 38, 40, 44, 46 og 47 - Ændringsforslag 80, 88, 90, 93, 95, 97, 154 og 
161: Det ændrede forslags ordlyd er overtaget, og listerne over de kundskaber og færdigheder, 
der kræves for erhverv, for hvilke der er foretaget en koordinering af uddannelseskravene, er 
flyttet fra bilagene til direktivets dispositive del, uden at indholdet er ændret. 

Artikel 42 og 45 – Ændringsforslag 96 og 162: Det ændrede forslags ordlyd er overtaget, og 
listerne over erhvervsmæssig virksomhed som farmaceut og jordemoder er flyttet fra bilagene 
til direktivets dispositive del, uden at indholdet er ændret. 

Artikel 50 – Ændringsforslag 8, 62 og 63: Den fælles holdning går videre end det ændrede 
forslag, for så vidt som værtslandet ved franchisebaserede uddannelser i visse tilfælde kan 
foretage en kontrol hos oprindelseslandet med henblik på at forebygge svig. Det anerkendes 
således i den fælles holdning, at uddannelsesbeviser, der er erhvervet som led i en 
franchisebaseret uddannelse, i princippet er omfattet af direktivet. 

Artikel 56 - Ændringsforslag 32, 89 og 110: Den fælles holdning har overtaget tilgangen i det 
ændrede forslag og understreger vigtigheden af, at de kompetente myndigheder udveksler 
oplysninger, særlig om alvorlige, konkrete forhold, der vil kunne få følger for udøvelsen af 
erhvervsmæssig virksomhed. Denne bestemmelse er fastsat i afsnittet om administrativt 
samarbejde, dvs. den finder anvendelse i forbindelse med etablering og udførelse af 
tjenesteydelser. 

Betragtning 28 – Ændringsforslag 26: I det ændrede forslag blev ændringsforslag 26 
overtaget, for så vidt angår gennemsigtigheden af nettet af kontaktpunkter, og 
kontaktpunkternes rolle blev klarlagt. Dette er overtaget i den fælles holdning, hvori det i 
øvrigt præciseres, at udpegelsen af et enkelt kontaktpunkt ikke berører medlemsstaternes 
mulighed for at udpege flere kontorer. 

Erklæring fra Kommissionen om oprettelse af en ekspertgruppe og dennes funktion – 
Ændringsforslag 181: I den erklæring, der er vedføjet som bilag til den fælles holdning (jf. 
nedenfor), har Kommissionen forpligtet sig til at oprette en ekspertgruppe, og den har 
præciseret de faglige sammenslutningers rolle i forbindelse med en fleksibel høringsmetode. 

3.2.2 Ændringsforslag indarbejdet i det ændrede forslag, men ikke medtaget i den fælles 
holdning 

Artikel 2 – Ændringsforslag 34: Det er ikke præciseret i den fælles holdning, at det, at en 
medlemsstat efter sine nationale regler anerkender et eksamensbevis fra et tredjeland, ikke 
betyder, at den begunstigede kan udøve sit erhverv i en anden medlemsstat. Dette kan dog 
godtages, da det klart fremgår af direktivforslagets artikel 3, stk. 3, at dette ikke er muligt. 

Artikel 4 og 52 – Ændringsforslag 112 og 139: I den fælles holdning er angivelsen af, at 
værtslandet kan knytte en passende tilføjelse til titlen, hvis der kun er delvis adgang til 
erhvervet, udgået. Det er resultatet af, at artikel 4, stk. 3, der omhandlede delvis adgang til 
erhvervet som defineret på værtslandets område, er udgået. Kommissionen kan godtage dette, 
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da retspraksis giver migranter passende garantier i denne henseende (dom af 25. juli 1991, sag 
C-76/90, Säger). 

Betragtning 7b i det ændrede forslag – Ændringsforslag 9 og 58: Den fælles holdning har 
ikke overtaget det ændrede forslags betragtning 7b, hvori det fastslås, at en migrant ikke kan 
udnytte anerkendelsen af sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et værtsland til i hjemlandet 
at opnå andre rettigheder end dem, der følger af de erhvervsmæssige kvalifikationer, han har 
erhvervet i dette land, medmindre han i værtslandet har erhvervet supplerende kvalifikationer. 
En sådan praksis er dog altid blevet anset for forbudt efter direktiverne om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer (jf. bl.a. Kommissionens svar på Stefano Zappalàs skriftlige 
forespørgsel nr. 512/03). 

Artikel 14 – Ændringsforslag 151: Den fælles holdning har ikke fulgt det ændrede forslag, for 
så vidt angår muligheden for at fravige migrantens ret til at vælge mellem egnethedsprøve og 
prøvetid. Den fælles holdning indfører derimod (igen) en automatisk fravigelse fra migrantens 
ret til at vælge i visse tilfælde. Kommissionen kan godtage dette, da det ikke indebærer noget 
tilbageskridt i forhold til gældende fællesskabsret. 

Artikel 21, stk. 1 – Ændringsforslag 152 og 153: Denne ændring, der blev indført ved det 
ændrede forslag, skulle afklare ordlyden. Der var ikke tale om nogen indholdsmæssig ændring 
af princippet om automatisk anerkendelse i henhold til artikel 21. 

Artikel 56 – Ændringsforslag 52, 116 og 117: Udtrykket "kompetente organer", som blev 
indsat i det ændrede forslag i stedet for udtrykket "kompetente myndigheder", er ikke 
overtaget i den fælles holdning. Udpegelsen af myndigheder/organer med kompetence inden 
for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er den enkelte medlemsstats interne 
ansvar, hvilket betyder, at der også kan udnævnes organer, som ikke er offentlige 
myndigheder. 

Betragtning 32 – Ændringsforslag 29: Det blev præciseret i det ændrede forslag, at 
administrativ forsømmelighed, der kan henføres til en medlemsstat, ikke kan begrunde en 
udsættelse af gennemførelsen af direktivet. Selv om denne betragtning ikke er medtaget i den 
fælles holdning, er det et princip, der er fastslået af Domstolen, og som gælder under alle 
omstændigheder. 

3.2.3 Afvigelser mellem det ændrede forslag og den fælles holdning 

Betragtning 5 og artikel 5 – Ændringsforslag 4 og 45: Ved ændringsforslag 4 og 45 udgik 
henvisningen til et tidskriterium på seksten uger for sondringen mellem udførelse af 
tjenesteydelser og etablering. Parlamentets ændringsforslag er overtaget i den fælles holdning, 
og henvisningen til tidskriteriet på seksten uger er udgået. 

Artikel 6 og betragtning 8 – Ændringsforslag 5, 141, 143 og 189: Den fælles holdning går i 
retning af ændringsforslag 5, 141 og 189, da medlemsstaternes mulighed for at kræve 
proforma-indmeldelse er udvidet til alle lovregulerede erhverv for at gøre det lettere at 
anvende de disciplinærbestemmelser, der gælder på deres område, og som i øvrigt er 
præciseret i betragtning 8 og artikel 5, stk. 3. Dette kan godtages, da det er præciseret i den 
fælles holdning, at det er værtslandets kompetente myndighed, der skal sende en genpart af 
tjenesteyderens anmeldelse til den faglige organisation, hvilket gør det muligt at undgå 
administrative ekstraudgifter for tjenesteyderen. 
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Artikel 7 og 8 og betragtning 7 – Ændringsforslag 5, 6, 50, 136, 145 og 146: Den fælles 
holdning går i den af Parlamentet ønskede retning af at sikre, at oplysningerne er tilgængelige 
for værtslandet. I tråd med ændringsforslag 5 er det således bestemt, at tjenesteyderen for alle 
lovregulerede erhverv skal indgive anmeldelsen direkte til værtslandets kompetente 
myndighed. Denne første anmeldelse skal ledsages af en række dokumenter og fornyes en 
gang om året i forenklet form (kun bevis for forsikringen for erhvervsansvar skal også fornyes 
hvert år). Det administrative samarbejde i henhold til artikel 8 skal ifølge den fælles holdning 
kun gøre det muligt for værtslandet at kontrollere, om de oplysninger, det har, er korrekte. 
Den forudgående anmeldelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i den fælles holdning har ikke 
opsættende virkning for udførelsen af tjenesteydelser, hvilket indholdsmæssigt ligeledes går i 
retning af ændringsforslag 146 og 50. 

Formålet med ændringsforslag 6 og 136 var at indsætte en henvisning til beviset for 
tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer/kompetencer. Den fælles holdning går i 
retning af disse ændringsforslag, idet det er fastsat i artikel 7, stk. 4, at værtslandet kan 
kontrollere tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer, inden han udøver 
tjenesteydelsen, dog kun for erhverv, der har konsekvenser for den offentlige sundhed eller 
sikkerhed, og for hvilke mindstekravene til uddannelse ikke er blevet samordnet. Kontrollen 
skal stå i rimeligt forhold til målet om at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagerens 
sundhed eller sikkerhed på grund af tjenesteyderens manglende erhvervsmæssige 
kvalifikationer. 

Kommissionen kan godtage, at værtslandet kan kontrollere de tjenesteydelser, der udøves på 
dets område, da det er bestemt i en betragtning (og i en erklæring fra Kommissionen til Rådets 
mødeprotokol, jf. bilag), at nødvendigheden af en sådan kontrol jævnligt skal tages op til 
fornyet overvejelse i lyset af udviklingen inden for det administrative samarbejde. 

Artikel 21 – Ændringsforslag 75 og 77: I artikel 21, stk. 7, i den fælles holdning er der for 
uddannelsesbeviser for arkitekter indsat et krav om at underrette Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater. Kommissionen har i en vedføjet erklæring forpligtet sig til - hvis der er tvivl 
om, hvorvidt et uddannelsesbevis for arkitekter opfylder uddannelseskravene i direktivets 
artikel 46 - at forelægge beviset for den ekspertgruppe, den vil oprette, for at have den 
fornødne sagkundskab til i givet fald at tilbagetrække offentliggørelsen heraf. Denne løsning 
kan godtages, da den ligger tættere op ad garantierne efter den gældende ret, for så vidt angår 
offentliggørelsen af uddannelsesbeviser for erhverv, for hvilke der er foretaget en 
koordinering af mindstekravene til uddannelse. 

Artikel 21, 26, 35 og 37 og betragtning 17 – Ændringsforslag 16, 134, 135, 156, 158 og 179 
samt ændringsforslag 127, 132, 133, 178rev./2 og 215: I betragtning 17, artikel 21, stk. 1, og 
artikel 26 i den fælles holdning er princippet om automatisk anerkendelse fastsat for læge- og 
tandlægespecialer, der er fælles for 2/5 af medlemsstaterne. De samordnede mindstekrav til 
uddannelse for specialtandlæger er derfor fastsat i artikel 35, og de i artikel 37 omhandlede 
erhvervede rettigheder er blevet tilpasset. De tilhørende bilag ændres kun, for så vidt som de 
omfatter gældende ret, der er blevet ajourført, siden forslaget blev vedtaget af Kommissionen. 
Denne fremgangsmåde kan godtages, da den automatiske anerkendelse udvides, samtidig med 
at systemet stadig forenkles. 

Artikel 21 - Ændringsforslag 18, 104, 162 og 163: Undtagelsesordningen er blevet genindsat i 
artikel 21, stk. 4, i den fælles holdning, for så vidt angår den automatiske anerkendelse af 
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uddannelsesbeviser for farmaceuter, når der skal åbnes et nyt apotek. Kommissionen kan 
godtage denne bestemmelse, da den allerede findes i den gældende lovgivning. 

Artikel 53 – Ændringsforslag 114: Henvisningerne i det ændrede forslag til medlemsstaternes 
rolle i forbindelse med sprogkundskaber og til det forhold, at det er fuldstændig udelukket, at 
der foretages en systematisk kontrol af ansøgeres sprogkundskaber, er udgået i den fælles 
holdning, så den stemmer overens med Parlamentets holdning. Kommissionen kan godtage 
dette, da bestemmelsen under alle omstændigheder skal fortolkes i lyset af retspraksis. 

Artikel 55 – Ændringsforslag 115: Den fælles holdning følger den nuværende lovgivning og 
begrænser kravet om, at medlemsstaterne ikke må kræve af migranter, at de skal gennemføre 
en praktikanttjeneste eller have erhvervserfaring, som betingelse for at kunne anerkendes af 
en sygeforsikring, til erhvervet som læge og tandlæge. Kommissionen kan godtage denne 
fremgangsmåde, da bestemmelsen svarer til den nuværende lovgivning. 

3.3 Nye bestemmelser 

3.3.1 Bestemmelser, der ikke har været genstand for et ændringsforslag, og som er blevet 
genindføjet i den fælles holdning eller ligger i forlængelse af bestemmelser, der 
allerede indgik i det oprindelige forslag 

Artikel 10: Kommissionens forslag er blevet præciseret i den fælles holdning, for så vidt angår 
subsidiær anvendelse af den generelle ordning for anerkendelse. Desuden opregnes det, hvilke 
særlige situationer der i øjeblikket er omfattet af ad hoc-bestemmelser, traktatbestemmelser 
eller den generelle ordning for anerkendelse. Præciseringen indebærer ingen ændring af 
indholdet. 

Artikel 15: Den fælles holdning præciserer udtrykket "fælles platforme" og den måde, hvorpå 
væsentlige forskelle, der bør udlignes, identificeres. Muligheden for at forelægge fælles 
platforme for medlemsstaterne er også blevet udvidet. Disse præciseringer stemmer overens 
med ånden i direktivforslaget, der med denne bestemmelse tilstræbte at gøre 
anerkendelsesordningen mere automatisk, eftersom platformen er en garanti for, at ansøgere, 
der opfylder de fastsatte kriterier, på forhånd har udlignet de væsentlige forskelle, der måtte 
være mellem deres uddannelse og den uddannelse, der kræves i værtslandet. I den fælles 
holdning er der i øvrigt indsat et nyt stk. 6 i artikel 15. Ifølge dette nye stykke skal 
Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne 
artikel og i givet fald forslag til ændring af artiklen. 

Artikel 20, 25 og 26: Der er i den fælles holdning fastsat nærmere rammer for overdragelsen 
af kompetencer med henblik på i artikel 20, artikel 25, stk. 5, og artikel 26, stk. 2, at ændre 
bilag IV og V, punkt 5.1.4. 

Artikel 51: I artikel 51, stk. 2, i den fælles holdning er den frist på fire måneder, værtslandet 
har til at anerkende erhverv, for hvilke uddannelseskravene ikke er blevet koordineret, blevet 
genindsat. 

3.3.2 Nye materielle bestemmelser 

Artikel 3: Fællesskabsretten er blevet overtaget i den fælles holdning, idet der i artikel 3, stk. 1 
og 2, igen er indsat en række definitioner fra de gældende direktiver. Desuden er definitionen 
af "lovreguleret uddannelse" flyttet fra artikel 11 til artikel 3, stk. 1. 
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Artikel 11 og 13: Mens Kommissionen havde foreslået, at bilag II og III (svarende til de 
nuværende bilag C og D i direktiv 92/51/EØF) skulle være vejledende, er der i den fælles 
holdning - i tråd med fællesskabsretten - i artikel 11, stk. 4, litra b), og artikel 13, stk. 2, tredje 
afsnit, indsat en komitologiprocedure i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF. Efter 
Kommissionens opfattelse skal ændringer af bilaget ske efter de særlige gældende procedurer, 
indtil direktivet er vedtaget. 

Artikel 14: I artikel 14, stk. 3, i den fælles holdning er der igen indsat en række elementer fra 
fællesskabsretten (automatisk fravigelse af migrantens ret til at vælge for de erhverv, hvis 
udøvelse kræver et præcist kendskab til den nationale ret, og som i det væsentlige består i at 
rådgive og/eller yde juridisk bistand; en særlig ordning for automatisk fravigelse for 
virksomhed, der er omfattet af direktiv 1999/42/EF) og mulighed for en automatisk fravigelse 
af migrantens ret til at vælge i de tilfælde, der ikke i øjeblikket er omfattet af den generelle 
ordning for anerkendelse, og som i henhold til forslagets artikel 10 fremover vil være omfattet 
af den generelle ordning. 

Artikel 23, 33, 37, 39, 43 og 49: De bestemmelser, der i Cyperns, Estlands, Letlands, 
Litauens, Maltas, Polens, Slovakiets, Sloveniens, Tjekkiets og Ungarns tiltrædelsestraktat 
vedrører erhvervede rettigheder, er blevet indsat ved den fælles holdning. 

Artikel 33 og 43: Polen har vedtaget lovgivning, der for sygeplejersker med ansvar for den 
almene sundheds- og sygepleje og jordemødre, hvis uddannelse ikke opfylder mindstekravene 
til uddannelse, gør det muligt at hæve uddannelsesniveauet ved hjælp af en supplerende 
uddannelse. Ved den fælles holdning er der blevet indsat undtagelsesbestemmelser, der gør 
det muligt at påberåbe sig erhvervede rettigheder for at sikre, at erhvervsudøvere med en 
sådan supplerende uddannelse kan nyde godt af den automatiske anerkendelse. 

Artikel 45: I artikel 45, stk. 4, i den fælles holdning er den undtagelsesordning, som 
Luxembourg i øjeblikket har, for så vidt angår anerkendelse af erhvervserfaring fra en anden 
medlemsstat med henblik på en statslig bevilling til drift af apoteker med adgang for 
offentligheden, igen blevet indsat. 

Artikel 59: I artikel 59, stk. 2, i den fælles holdning er det fastsat, at Kommissionen hvert 
femte år skal udarbejde en rapport om direktivets gennemførelse. 

4 - KONKLUSION 

Kommissionen er af den opfattelse, at teksten i den fælles holdning medtager alle de 
væsentligste elementer fra dens oprindelige forslag og fra Europa-Parlamentets 
ændringsforslag, således som disse indgik i det ændrede forslag. For så vidt angår udførelsen 
af tjenesteydelser, har Kommissionen, selv om den beklager, at de betingelser, der gælder for 
tjenesteydere, ikke er blevet lempet mere i den fælles holdning, godtaget princippet om en 
kontrol fra værtslandets side. Den mener således, at teksten i den fælles holdning - ved det 
nuværende administrative samarbejde mellem medlemsstaterne - skaber en acceptabel balance 
mellem ønsket om at lette udvekslingen af tjenesteydelser og at gøre det muligt for 
værtslandet at kontrollere de tjenesteydelser, der udføres på deres område. Kommissionen 
støtter derfor den fælles holdning, som Rådet har vedtaget med kvalificeret flertal. 
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Bilag 
 

Erklæring fra Kommissionen om fri udveksling af tjenesteydelser 

Kommissionen finder, at behovet for specifikke krav i forbindelse med kvalificerede fagfolks 
præstation af tjenesteydelser, herunder indgivelsen af en erklæring til den medlemsstat, hvor 
tjenesten skal ydes, som besluttet af Rådet, periodisk bør revideres i lyset af de fremskridt, der 
gøres i forbindelse med etableringen af en fællesskabsramme for administrativt samarbejde 
mellem medlemsstaterne. Desuden bør denne beslutning ikke føre til en forringet indsats for 
at realisere det betydelige potentiale for en forbedring af EU's konkurrenceevne, som ligger I 
det indre marked for tjenesteydelser. 

Erklæring fra Kommissionen om oprettelse af en ekspertgruppe, især i forbindelse med 
artikel 58, artikel 15 og artikel 21, stk. 7, og om denne gruppes virke 

Kommissionen agter at oprette en ekspertgruppe, som skal have til opgave at underrette og 
rådgive Kommissionen om alle spørgsmål, der er relevante for anvendelsen af direktivet. Det 
er især hensigten, at gruppen skal have lejlighed til at drøfte spørgsmål, som er under 
overvejelse i Kommissionen, om udøvelse af beføjelser, som er uddelegeret til den af 
fællesskabslovgiveren, inden der forelægges noget forslag til foranstaltninger for det udvalg, 
der nedsættes ved direktivet. 

Ekspertgruppen bør bestå af medlemmer udpeget af Kommissionen fra de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne; disse eksperter skal dog, hvis det er hensigtsmæssigt, kunne 
ledsages af andre deltagere med særlig sagkundskab vedrørende specifikke spørgsmål, der er 
opført på dagsordenen. 

Ekspertgruppen skal danne ramme for en smidig, moderne metode til høring af de europæiske 
organer, som repræsenterer faglige sammenslutninger og læreanstalter, især for så vidt angår 
erhverv, hvor der er en meget lav grad af samordning af uddannelsen med efterfølgende 
automatisk anerkendelse af titler. Hvis forslag til foranstaltninger indgivet af interesserede 
parter er opført på dagsordenen for et møde, vil repræsentanter for de pågældende 
interesserede parter kunne indbydes til at forelægge forslagene og besvare spørgsmål. 

Ekspertgruppen skal også høres om de fælles platforme, der forelægges Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i direktivet med henblik på at indhente udtalelse fra 
eksperter fra de medlemsstater, som faktisk regulerer platformens erhvervsindhold. 

Hvis en medlemsstat nærer stærk tvivl om, hvorvidt et uddannelsesbevis for arkitekter, der er 
offentliggjort i overensstemmelse med artikel 21, stk. 7, i direktivet, opfylder kriterierne i 
artikel 46 i direktivet, agter Kommissionen at forelægge sagen for ekspertgruppen. 
Ekspertgruppen tilvejebringer den nødvendige sagkundskab for Kommissionen, så den 
eventuelt kan underkende det pågældende uddannelsesbevis for arkitekter. 
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