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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer konsoliderede og harmoniserede de hidtil opsplittede 
ordninger om anerkendelse af lovregulerede erhverv.

Indførelsen af denne lovgivning har gavnet både arbejdstagere og virksomheder. Direktivet 
har på den ene side tilskyndet til og fremmet den kvalificerede arbejdskrafts mobilitet på det 
europæiske arbejdsmarked og har dermed bidraget til at fremme udviklingen i tjenesteydelser 
på tværs af grænserne. Fjernelsen af visse mobilitetshindringer har bidraget til opbygningen af 
det indre marked. På den anden side har direktivet forenklet integrationen af erhvervsudøvere 
med faglige profiler inden for bestemte områder, hvor der af og til har været konstateret et 
betydeligt misforhold mellem udbud og efterspørgsel, og har således i nogle tilfælde nedbragt 
manglen på kvalificeret arbejdskraft.

Denne nye situation har bidraget til økonomisk vækst, har stimuleret konkurrenceevnen og 
har skabt ny beskæftigelse.

Antallet af erhvervsudøvere, som beslutter sig for at arbejde i en anden medlemsstat end den 
pågældende erhvervsudøvers hjemland, er imidlertid stadig begrænset, og den aktuelle 
økonomiske situation påvirker fremtidsperspektiverne i negativ retning.

Mobilitet medfører betydelig øget viden medlemsstaterne imellem, hvilket udelukkende kan 
forbedres igennem en fælles strategi, som skal sikre uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesforløb af høj kvalitet.

Markedet for erhvervskvalifikationer er i stadig udvikling, og mange traditionelle faggrupper 
viger pladsen for nye faglige profiler, hvor der kræves stadig mere specifikke kvalifikationer 
og viden.

Der er derfor behov for en ajourføring af lovgivningsrammen for anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik på at sikre større fleksibilitet, effektiv 
anerkendelse af de kompetencer, som de enkelte erhvervsudøvere konkret har erhvervet sig, 
og nedbringelse af administrationsomkostninger.

Forslaget til revision af direktiv 2005/36/EF sigter mod at forenkle reglerne for 
erhvervsudøvernes mobilitet inden for EU ved at indføre et europæisk erhvervspas – et 
innovativt element, som ikke bare tillader en enklere og hurtigere anerkendelse af 
kvalifikationer, men også en nedbringelse af administrationsomkostninger.

Med den nye tekst foreslås der en tilpasning af de uddannelsesmæssige mindstekrav for læger, 
tandlæger, farmaceuter, sygeplejersker, jordemødre, dyrlæger og arkitekter med det formål at 
tage højde for udviklingen inden for disse erhverv og de pågældende uddannelsesforløb.

Medlemsstaterne skal desuden forelægge en liste over lovregulerede erhverv samt en 
begrundelse for nødvendigheden af disse bestemmelser. Det overordnede formål er at undgå, 
at der skabes kunstige hindringer for borgernes frie bevægelighed.
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At satse på merit og konkurrence inden for de liberale erhverv ved at nedbringe 
adgangshindringer og begrænse de erhvervsområder, som forudsætter optagelse i 
erhvervsregistre, kan være vejen frem mod at fremme især de nye generationers mobilitet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Moderniseringen af systemet for 
anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer er vital for at kunne 
fremme økonomisk vækst og innovation, 
gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt og 
reagere på de demografiske skævheder og 
den strukturelle arbejdsløshed i EU.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Kommissionen bør fem år efter 
vedtagelsen af det europæiske erhvervspas 
evaluere, hvilke virkninger det vil have at 
gøre dette pas obligatorisk, og meddele, 
om yderligere foranstaltninger på et 
senere tidspunkt forekommer 
hensigtsmæssige.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Passet bør opfylde bestemte 
sikkerheds- og 
databeskyttelsesbetingelser, og der bør 
derfor træffes de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger mod misbrug 
og datasvindel.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende
læger eller andet sundhedspersonale, bør 
en medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang.

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende
patientsikkerhed eller
forbrugerbeskyttelse, bør en medlemsstat 
kunne afslå at give delvis adgang. I et 
sådant tilfælde kan medlemsstaterne afslå 
at anvende princippet om delvis adgang til 
visse erhverv, f.eks. erhverv, der yder 
sundhedstjenester eller på anden måde er 
knyttet til det offentlige sundhedsvæsen.

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Direktiv 2005/36/EF bør også omfatte 
notarer. Hvad angår 
anerkendelsesanmodninger med henblik 
på etablering, bør medlemsstaterne kunne 
anvende de nødvendige egnethedsprøver 
eller prøvetider for at undgå 
forskelsbehandling i de nationale 
udvælgelses- og udnævnelsesprocedurer. 
I forbindelse med den frie udveksling af 
tjenesteydelser bør notarer ikke kunne 
udfærdige officielt bekræftede 
dokumenter og udføre andre 
autentificeringsaktiviteter, som kræver 
værtsmedlemsstatens påstempling.

udgår

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Det synes nødvendigt, at notarer, der 
udpeges af medlemsstaterne på områder 
under national jurisdiktion, som 
lovmæssigt er forpligtet til at handle 
uafhængigt og upartisk, og som sikrer 
legaliteten af retsakter og retssikkerhed 
som led i det præventive retssystem, 
undtages fra direktivets 
anvendelsesområde. I betragtning af de 
særlige opgaver, notarerne varetager i 
retssystemet, bør hverken det 
grundlæggende princip om fri 
bevægelighed for tjenesteydelser eller 
anerkendelsen af erhvervskvalifikationer, 
der er erhvervet i udlandet, gælde for 
deres erhverv.

Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Anmodninger om anerkendelse fra 
erhvervsudøvere fra ikke-regulerende 
medlemsstater skal behandles på samme 
måde som anmodninger fra 
erhvervsudøvere fra regulerende 
medlemsstater. Deres kvalifikationer skal 
sammenlignes med de kvalifikationer, der 
kræves i værtsmedlemsstaten på grundlag 
af kvalifikationsniveauerne i direktiv 
2005/36/EF. I tilfælde af betydelige 
forskelle bør den kompetente myndighed 
kunne pålægge udligningsforanstaltninger.

(9) Anmodninger om anerkendelse fra 
erhvervsudøvere fra ikke-regulerende 
medlemsstater skal behandles på samme 
måde som anmodninger fra 
erhvervsudøvere fra regulerende 
medlemsstater. Deres kvalifikationer skal 
sammenlignes med de kvalifikationer, der 
kræves i værtsmedlemsstaten på grundlag 
af kvalifikationsniveauerne og de objektive 
kriterier i direktiv 2005/36/EF. I tilfælde af 
betydelige forskelle bør den kompetente 
myndighed kunne pålægge 
udligningsforanstaltninger. Procedurer til 
kontrol af teoretiske og praktiske 
kompetencer, der måtte kræves som 
udligningsforanstaltninger med henblik 
på adgang til udøvelse af et erhverv, bør 
sikre og overholde principperne om 
uvildighed og gennemsigtighed.

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Da minimumsuddannelseskravene for 
adgang til erhverv, som er omfattet af den 
generelle ordning, ikke er harmoniseret, 
bør værtsmedlemsstaten have mulighed for 
at indføre en udligningsforanstaltning.
Denne foranstaltning bør være i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og bl.a. tage 
hensyn til de kundskaber, færdigheder og 
kompetencer, som ansøgeren har erhvervet 
gennem erhvervserfaring eller livslang 
læring. Afgørelsen om at indføre en 
udligningsforanstaltning bør begrundes
nærmere, således at ansøgeren får 
mulighed for at opnå en bedre forståelse af 
sin situation og få afgørelsens lovlighed 
efterprøvet ved de nationale domstole i 

(10) Da minimumsuddannelseskravene for 
adgang til erhverv, som er omfattet af den 
generelle ordning, ikke er harmoniseret, 
bør værtsmedlemsstaten sikres mulighed 
for at indføre en udligningsforanstaltning.
Denne foranstaltning bør være i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og bl.a. tage 
hensyn til de kundskaber, færdigheder og 
kompetencer, som ansøgeren har erhvervet 
gennem erhvervserfaring eller livslang 
læring. Årsagerne til afgørelsen om at 
indføre en udligningsforanstaltning bør
anføres nærmere, således at ansøgeren får 
mulighed for at opnå en bedre forståelse af 
sin situation og få afgørelsens lovlighed 
efterprøvet ved de nationale domstole i 
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henhold til direktiv 2005/36/EF. henhold til direktiv 2005/36/EF.

Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Direktiv 2005/36/EF bør fremme en 
øget automatisk anerkendelse af 
kvalifikationer for de erhverv, som ikke 
allerede er omfattet ordningen. Der bør i 
denne forbindelse tages højde for 
medlemsstaternes kompetence til at 
fastsætte kvalifikationskravene for 
udøvelsen af erhverv på deres område og 
indholdet og tilrettelæggelsen af deres 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemer. Faglige 
sammenslutninger og 
erhvervsorganisationer, som er 
repræsenteret på nationalt og EU-plan, bør 
kunne foreslå fælles 
uddannelsesprincipper. Dette bør ske ved 
en fælles prøve som betingelse for 
erhvervelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer eller 
uddannelsesprogrammer baseret på fælles 
kundskaber, færdigheder og kompetencer.
Kvalifikationer, som opnås inden for disse 
fælles uddannelsesrammer bør automatisk 
anerkendes af medlemsstaterne.

(18) Direktiv 2005/36/EF bør fremme en 
øget automatisk anerkendelse af 
kvalifikationer for de erhverv, som ikke 
allerede er omfattet ordningen. Der bør i 
denne forbindelse tages højde for 
medlemsstaternes kompetence til at 
fastsætte kvalifikationskravene for 
udøvelsen af erhverv på deres område og 
indholdet og tilrettelæggelsen af deres 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemer. Faglige 
sammenslutninger og 
erhvervsorganisationer, som er 
repræsenteret på nationalt og EU-plan, bør 
kunne foreslå fælles 
uddannelsesprincipper. Dette bør ske ved 
en fælles prøve som betingelse for 
erhvervelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer eller 
uddannelsesprogrammer baseret på fælles 
kundskaber, færdigheder og kompetencer.
Kvalifikationer, som opnås inden for disse 
fælles uddannelsesrammer bør automatisk 
anerkendes af medlemsstaterne.

Medlemsstaterne bør tilskyndes til at 
udvikle en ordning, der sikrer, at alle 
erhvervsudøvere regelmæssigt ajourfører 
deres kompetencer og de nye færdigheder, 
der kræves, gennem løbende 
videreuddannelse. 

Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Direktiv 2005/36/EF fastsætter 
allerede klare forpligtelser for 
erhvervsudøverne med hensyn til kravet 
om tilstrækkelige sprogkundskaber.
Gennemgangen af denne forpligtelse har 
vist, at der er behov for at klarlægge de 
kompetente myndigheders og 
arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til
patientsikkerheden. Sprogkontrollen bør 
dog være rimelig og nødvendig for de 
pågældende job og bør ikke udgøre et 
grundlag for at udelukke erhvervsudøvere 
fra arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten.

(19) Direktiv 2005/36/EF fastsætter 
allerede klare forpligtelser for 
erhvervsudøverne med hensyn til kravet 
om sprogkundskaber, som er nødvendige 
for at kunne udøve deres erhverv i 
værtsmedlemsstaten. Gennemgangen af 
denne forpligtelse har vist, at der er behov 
for at klarlægge de kompetente 
myndigheders og arbejdsgivernes rolle, 
navnlig af hensyn til patient- og 
forbrugersikkerheden. Sprogkontrollen for 
de pågældende job bør ikke udgøre et 
grundlag for at udelukke erhvervsudøvere 
fra arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten
og bør derfor være rimelig og nødvendig.
Begrebet rimelig og nødvendig bør 
defineres i et samarbejde mellem de 
kompetente myndigheder, de nationale 
arbejdsmarkedsparter og de nationale 
faglige sammenslutninger inden for de 
respektive sektorer.

Begrundelse

De nødvendige sprogkundskaber bør ikke blot kræves i forhold til patienterne. Da en vigtig 
arbejdsgiverrettighed er at afgøre kriterierne for arbejdstagernes arbejde, bør arbejdsgiverne 
som del af arbejdsmarkedets parter sammen med de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne medvirke til at definere, hvad der er rimeligt og nødvendigt.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
et lønnet praktikophold i en anden 
medlemsstat, hvor et sådant praktikophold 
er muligt, bør være omfattet af direktiv 
2005/36/EF med henblik på at fremme 
mobiliteten. Det er også nødvendigt, at 
deres praktikophold anerkendes af 
hjemlandet.

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
et praktikophold i en anden medlemsstat, 
hvor et sådant praktikophold er muligt, bør 
være omfattet af direktiv 2005/36/EF med 
henblik på at fremme mobiliteten. Det er 
også nødvendigt at garantere, at deres 
praktikophold anerkendes af hjemlandet.
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Begrundelse

Inden for visse erhverv er det sædvanligt at gennemføre ulønnede praktikperioder. Personer, 
der gør dette, bør imidlertid ikke stilles ringere, fordi de ikke anerkendes officielt. 

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Direktivet indeholder allerede 
detaljerede forpligtelser for 
medlemsstaterne med hensyn til 
informationsudveksling, men disse 
forpligtelser bør dog styrkes.
Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på 
anmodninger om information, men 
ligeledes advare andre medlemsstater 
proaktivt. Dette advarselssystem bør svare 
til systemet i direktiv 2006/123/EF. En 
særlig advarselsordning er imidlertid 
nødvendig for sundhedsfaglige personer, 
som er omfattet af automatisk 
anerkendelse i henhold til direktiv 
2005/36/EF. Dette bør også gælde for 
dyrlæger, medmindre medlemsstaterne 
allerede har udløst den 
advarselsmekanisme, der er nævnt i 
direktiv 2006/123/EF. Samtlige 
medlemsstater bør advares, hvis en 
erhvervsudøver som følge af en 
disciplinærsag eller en straffedom ikke 
længere har ret til at flytte til en anden 
medlemsstat. Dette varslingssystem bør 
udløses gennem IMI, uanset om 
erhvervsudøveren har udøvet sine 
rettigheder i henhold til direktiv 
2005/36/EF eller har anmodet om 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer ved udstedelse af et 
europæisk erhvervspas eller andre metoder 
som fastsat i nævnte direktiv.
Advarselsproceduren bør være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om beskyttelse af personoplysninger og 

(22) Direktivet indeholder allerede 
detaljerede forpligtelser for 
medlemsstaterne med hensyn til 
informationsudveksling, men disse 
forpligtelser bør dog styrkes.
Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på 
anmodninger om information, men 
ligeledes advare andre medlemsstater 
proaktivt. Dette advarselssystem bør svare 
til systemet i direktiv 2006/123/EF. En 
særlig advarselsordning er imidlertid 
nødvendig for sundhedsfaglige personer, 
som er omfattet af direktiv 2005/36/EF.
Dette bør også gælde for dyrlæger, 
medmindre medlemsstaterne allerede har 
udløst den advarselsmekanisme, der er 
nævnt i direktiv 2006/123/EF. Samtlige 
medlemsstater bør advares, hvis en 
erhvervsudøver midlertidigt eller
permanent fratages retten til at praktisere, 
eller hvis der i hjemlandet eller 
værtsmedlemsstaten er pålagt 
begrænsninger eller betingelser for retten
til at praktisere. Dette varslingssystem bør 
udløses gennem IMI, uanset om 
erhvervsudøveren har udøvet sine 
rettigheder i henhold til direktiv 
2005/36/EF eller har anmodet om 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer ved udstedelse af et 
europæisk erhvervspas eller andre metoder 
som fastsat i nævnte direktiv.
Advarselsproceduren bør være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om beskyttelse af personoplysninger og 
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andre grundlæggende rettigheder. andre grundlæggende rettigheder.
Medlemsstaterne bør tilskyndes til 
offentligt at dele information om deres 
nationale grundlæggende undervisning 
og uddannelse og deres tiltag til at sikre 
kvalitet med henblik på at øge tilliden til 
medlemsstaternes undervisnings- og 
uddannelsessystemer og sikre, at alle 
relevante kurser er i overensstemmelse 
med kravene i dette direktiv.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i direktiv 
2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af bilag I, fastsættelse af kriterierne for 
beregning af gebyrer i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, fastsættelse af de 
nærmere regler for den nødvendige 
dokumentation i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, tilpasning af 
listerne over former for virksomhed i bilag 
IV, tilpasning af punkt 5.1.1 til 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 i 
bilag V, præcisering af de kundskaber og 
færdigheder, der kræves for læger og 
sygeplejersker med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje, tandlæger, 
dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og 
arkitekter, tilpasning af mindstekravene til 
uddannelsens varighed for 
speciallægeuddannelser og 
specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af 
nye lægespecialer i punkt 5.1.3 i bilag V, 
ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 og 5.6.1 i bilag V, indføjelse af nye 
tandlægespecialer i punkt 5.3.3 i bilag V, 

(24) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i direktiv 
2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af bilag I, fastsættelse af kriterierne for 
beregning af gebyrer i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, fastsættelse af de 
nærmere regler for den nødvendige 
dokumentation i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, tilpasning af 
listerne over former for virksomhed i bilag 
IV, tilpasning af punkt 5.1.1 til 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 i 
bilag V, præcisering af de kundskaber og 
færdigheder, der kræves for læger og 
sygeplejersker med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje, tandlæger, 
dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og 
arkitekter, tilpasning af mindstekravene til 
uddannelsens varighed for 
speciallægeuddannelser og 
specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af 
nye lægespecialer i punkt 5.1.3 i bilag V, 
ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 og 5.6.1 i bilag V, indføjelse af nye 
tandlægespecialer i punkt 5.3.3 i bilag V, 
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angivelse af betingelserne for anvendelse 
af fælles uddannelsesrammer og angivelse 
af betingelserne for anvendelse af fælles 
uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

angivelse af betingelserne for anvendelse 
af fælles uddannelsesrammer og angivelse 
af betingelserne for anvendelse af fælles 
uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen sikrer passende 
repræsentation og gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, på både 
europæisk og nationalt plan.
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig, gennemsigtig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Dette direktiv berører ikke de 
nødvendige foranstaltninger, der 
iværksættes for at sikre et højt niveau for 
sundheds- og forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret erhverv 
og adgang til og anerkendelse af lønnede
praktikophold gennemført i en anden 
medlemsstat.

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret erhverv 
og adgang til og anerkendelse af 
praktikophold gennemført i en anden 
medlemsstat.

Ændringsforslag 16
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 2 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager eller 
gennemføre et lønnet praktikophold, 
herunder udøvere af et liberalt erhverv, i en 
anden medlemsstat end den, hvor han har 
opnået sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager eller 
gennemføre et praktikophold, herunder 
udøvere af et liberalt erhverv1, i en anden 
medlemsstat end den, hvor han har opnået 
sine erhvervsmæssige kvalifikationer.

__________________
1 Jf. definitionen på liberale erhverv i 
Domstolens dom af 11. oktober 2001 i 
Adam-sagen, C-267/99, kilde: Samling af 
Domstolens afgørelser 2001, s. I-07467.

Begrundelse

Inden for visse erhverv er det sædvanligt at gennemføre ulønnede praktikperioder. Personer, 
der gør dette, bør imidlertid ikke stilles ringere, fordi de ikke anerkendes officielt. 

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
notarer, der er udnævnt af 
medlemsstaterne eller af en offentlig 
myndighed.

Begrundelse

Notarer udnævnes af de nationale offentlige myndigheder for at sikre lovligheden og 
retssikkerheden i forbindelse med dokumenter indgået mellem privatpersoner og er en del af 
det præventive retssystem i de pågældende lande. Loven fastsætter, at de skal handle 
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uafhængigt og upartisk. I betragtning af den støtterolle, de spiller i retssystemet, bør retten til 
frit at yde tjenester og anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer ikke gælde for dette 
erhverv. 

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. i
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "erhvervserfaring": faktisk og lovmæssig 
udøvelse af et bestemt erhverv i en 
medlemsstat på fuld tid eller på deltid

f) "erhvervserfaring": faktisk og lovmæssig 
udøvelse af et bestemt erhverv i en 
medlemsstat, som i forbindelse med et 
specifikt erhverv bidrager til at opnå en 
standard for kundskaber, kompetencer, 
evner og færdigheder

Begrundelse

Formuleringen på fuld tid eller på deltid tager ikke hensyn til alle muligheder for arbejdstid. 
Den virker derfor begrænsende. Det bør sikres, at ”faktisk og lovmæssig udøvelse” betragtes 
som erhvervserfaring. 

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "lønnet praktikophold": udøvelse af
lønnede aktiviteter under tilsyn med 
henblik på at få adgang til et lovreguleret 
erhverv, som bevilges på grundlag af en 
eksamen

j) "praktikophold": udøvelse af aktiviteter 
under tilsyn med henblik på at få adgang til 
et lovreguleret erhverv, som bevilges på 
grundlag af en eksamen

Begrundelse

Inden for visse erhverv er det sædvanligt at gennemføre ulønnede praktikperioder. Personer, 
der gør dette, bør imidlertid ikke stilles ringere, fordi de ikke anerkendes officielt. 
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Ændringsforslag 20
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "europæisk erhvervspas": et elektronisk 
certifikat, som udstedes til 
erhvervsudøveren som bevis for 
anerkendelse af den pågældendes 
kvalifikationer med henblik på etablering i 
en værtsmedlemsstat eller som bevis for, at 
den pågældende opfylder alle nødvendige 
betingelser med henblik på midlertidig 
eller lejlighedsvis levering af 
tjenesteydelser i en værtsmedlemsstat

k) "europæisk erhvervspas": et elektronisk 
certifikat, som udstedes til 
erhvervsudøveren af den pågældendes 
hjemland eller af et relevant organ som 
bevis for anerkendelse af den pågældendes 
kvalifikationer og færdigheder med 
henblik på etablering i en 
værtsmedlemsstat eller som bevis for, at 
den pågældende opfylder alle nødvendige 
betingelser med henblik på midlertidig 
eller lejlighedsvis levering af 
tjenesteydelser i en værtsmedlemsstat

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "livslang læring": al almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse, ikke-formel 
uddannelse og uformel uddannelse, som 
man deltager i gennem hele livet, og som 
resulterer i øget viden og øgede 
færdigheder og kompetencer.

l) "livslang læring": al almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse, ikke-formel 
uddannelse og uformel uddannelse, som 
man deltager i gennem hele livet, og som 
resulterer i øgede kompetencer (viden, 
færdigheder, holdninger og værdier).

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra l a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) ”fortsat faglig udvikling”: de midler 
ved hjælp af hvilke medlemmer af faglige 
sammenslutninger bevarer, forbedrer og 
udvider deres viden og færdigheder og 
udvikler de personlige kvaliteter, der er 
nødvendige i deres erhvervsarbejde.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder med ansvar for udstedelse af 
europæiske erhvervspas. Disse 
myndigheder sørger for en uvildig, 
objektiv og rettidig behandling af 
ansøgninger om et europæisk erhvervspas.
De i artikel 57b nævnte støttecentre kan 
også fungere som kompetente 
myndigheder med henblik på udstedelse af 
et europæisk erhvervspas. Medlemsstaterne 
sikrer, at de kompetente myndigheder 
informerer borgerne, herunder potentielle 
ansøgere, om fordelene ved et europæisk 
erhvervspas, når dette er tilgængeligt.

5. Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder med ansvar for udstedelse af 
europæiske erhvervspas. Disse 
myndigheder sørger for en uvildig, 
objektiv og rettidig behandling af 
ansøgninger om et europæisk erhvervspas.
De i artikel 57b nævnte støttecentre kan 
også fungere som kompetente 
myndigheder med henblik på udstedelse af 
et europæisk erhvervspas. Medlemsstaterne 
sikrer, at de kompetente myndigheder 
informerer borgerne, herunder potentielle 
ansøgere, samt arbejdsmarkedets parter
om fordelene ved et europæisk 
erhvervspas, når dette er tilgængeligt.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om specifikationer 

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om specifikationer 
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vedrørende europæisk erhvervspas for 
særlige erhverv, om fastsættelse af 
formatet for det europæiske erhvervspas, 
de nødvendige oversættelser til støtte for 
ansøgninger om udstedelse af et europæisk 
erhvervspas og oplysninger til brug ved 
bedømmelsen af ansøgninger, idet der 
tages hensyn til de enkelte erhvervs 
særtræk. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 58.

vedrørende europæisk erhvervspas for 
særlige erhverv, om fastsættelse af 
formatet for det europæiske erhvervspas, 
de nødvendige oversættelser til støtte for 
ansøgninger om udstedelse af et europæisk 
erhvervspas og oplysninger til brug ved 
bedømmelsen af ansøgninger, idet der 
tages hensyn til de enkelte erhvervs 
særtræk. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 58. Kommissionen hører de 
kompetente nationale myndigheder, 
arbejdsmarkedsparterne på europæisk og 
nationalt plan samt faglige 
sammenslutninger, der repræsenterer 
sektorerhvervene for de relevante erhverv, 
om de nærmere detaljer vedrørende 
passene for specifikke erhverv. 
Kommissionen kan desuden gennemføre 
pilotprojekter, der tager hensyn til særlige 
karakteristika ved hvert af de berørte 
erhverv.

Ændringsforslag 25
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4a – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Kommissionen kan indføre et 
europæisk erhvervspas ved en 
gennemførelsesretsakt, såfremt følgende 
kriterier er opfyldt: 

1. det pågældende erhverv er allerede 
lovreguleret i mere end fem medlemsstater

2. mobilitetspotentialet for det pågældende 
erhverv er højt inden for EU

3. der er en stærk interesse derfor fra 
erhvervsudøvernes eller de relevante 
faglige sammenslutningers side.

Kommissionen støtter de medlemsstater, 
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der ønsker at gøre anvendelsen af det 
europæiske erhvervspas obligatorisk for 
de erhverv, som det er indført for. Forud 
for denne proces kan der udarbejdes en 
konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De gebyrer, som kan pålægges 
ansøgerne i forbindelse med de 
administrative procedurer ved udstedelse 
af et europæisk erhvervspas, skal være 
rimelige, stå i et rimeligt forhold til og 
afspejle de omkostninger, dette medfører 
for hjemlandet og værtsmedlemsstaten, og 
ikke virke hæmmende på ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 58a vedrørende fastsættelse af 
kriterierne for beregning og fordeling af 
gebyrer.

7. Den administrative procedure i 
forbindelse med udstedelse af et europæisk 
erhvervspas må ikke medføre yderligere 
udgifter for de enkelte erhvervsudøvere.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest to uger fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning.
Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren 

1. I sektorer uden for sundheds- og 
socialsektoren kontrollerer den 
kompetente myndighed i hjemlandet 
ansøgningen, opretter og validerer det 
europæiske erhvervspas senest to uger fra 
datoen for modtagelse af en fuldstændig 
ansøgning. Den kompetente myndighed i 
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påtænker at levere tjenesteydelser, om 
valideringen af det europæiske 
erhvervspas. Den erklæring, som er 
omhandlet i artikel 7, udgøres af 
fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de 
pågældende værtsmedlemsstater. 
Værtsmedlemsstaten kan ikke kræve 
yderligere erklæringer i henhold til artikel 
7 i de efterfølgende to år.

værtsmedlemsstaten sikrer en 
forudgående kontrol af 
erhvervsudøvernes fuldstændige 
ansøgning om midlertidig levering af 
tjenesteydelser, og at deres kvalifikationer 
opfylder værtslandets nationale krav til de 
kvalifikationer, der kræves for at levere de 
pågældende ydelser. Medlemsstaterne 
sender Kommissionen en liste over 
bestemte erhverv, hvor arbejde med det 
midlertidige mobilitetspas og under den 
forudgående erklæringsordning kræver 
en forudgående kontrol af ansøgningen. 
Værtsmedlemsstaten kan ikke kræve 
yderligere erklæringer i henhold til artikel 
7 i de efterfølgende to år, medmindre der 
er tale om tvingende årsager.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter om fastsættelse af 
de nærmere tekniske bestemmelser, de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre integriteten, fortroligheden og 
nøjagtigheden af de oplysninger, som er 
indeholdt i det europæiske erhvervspas og i 
IMI-dossieret, betingelserne og 
procedurerne for udstedelse af et europæisk 
erhvervspas, herunder muligheden for at 
downloade det eller fremsende 
opdateringer til dossieret. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
rådgivningsproceduren i artikel 58.

4. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter om fastsættelse af 
de nærmere tekniske bestemmelser, de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre integriteten, fortroligheden og 
nøjagtigheden af de oplysninger, som er 
indeholdt i det europæiske erhvervspas og i 
IMI-dossieret, betingelserne og 
procedurerne for udstedelse af et europæisk 
erhvervspas, herunder muligheden for at 
downloade det eller fremsende 
opdateringer til dossieret. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 58.

Ændringsforslag 29
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
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Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4c – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest to uger fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning.
Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren påtænker 
at levere tjenesteydelser, om valideringen 
af det europæiske erhvervspas. Den 
erklæring, som er omhandlet i artikel 7, 
udgøres af fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de pågældende 
værtsmedlemsstater. Værtsmedlemsstaten 
kan ikke kræve yderligere erklæringer i 
henhold til artikel 7 i de efterfølgende to år.

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest fire uger fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning.
Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren påtænker 
at levere tjenesteydelser, om valideringen 
af det europæiske erhvervspas. Den 
erklæring, som er omhandlet i artikel 7, 
udgøres af fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de pågældende 
værtsmedlemsstater. Værtsmedlemsstaten 
kan ikke kræve yderligere erklæringer i 
henhold til artikel 7 i de efterfølgende to år, 
medmindre der er tale om tvingende 
årsager.

To år efter ikrafttrædelsen af 
bestemmelserne om et europæisk 
erhvervspas gennemfører Kommissionen 
en konsekvensanalyse med henblik på at 
vurdere procedurens fortsættelse.

Ændringsforslag 30
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afgørelser truffet i hjemlandet eller 
manglende afgørelse inden for perioden på
to uger, jf. stk. 1, kan påklages efter 
national ret.

2. Afgørelser truffet i hjemlandet eller 
manglende afgørelse inden for perioden på
fire uger, jf. stk. 1, kan påklages efter 
national ret.

Ændringsforslag 31
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
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Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter modtagelse af en fuldstændig 
ansøgning om et europæisk erhvervspas
skal den kompetente myndighed i 
hjemlandet inden for to uger kontrollere 
og bekræfte ægtheden og gyldigheden af 
de fremsendte bilag, oprette et europæisk 
erhvervspas, fremsende det til validering 
hos den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten og underrette denne
myndighed om det relevante IMI-dossier.
Hjemlandet holder ansøgeren underrettet 
om procedureforløbet.

1. I sektorer uden for sundheds- og 
socialsektoren skal den kompetente 
myndighed i hjemlandet inden for fire 
uger efter modtagelse af en fuldstændig 
ansøgning om et europæisk erhvervspas 
kontrollere og bekræfte ægtheden og 
gyldigheden af de fremsendte bilag, oprette 
et europæisk erhvervspas, fremsende det til 
validering hos den kompetente myndighed 
i værtsmedlemsstaten og underrette denne 
myndighed om det relevante IMI-dossier.
Hjemlandet holder ansøgeren underrettet 
om procedureforløbet. To år efter 
ikrafttrædelsen af bestemmelserne om et 
europæisk erhvervspas gennemfører 
Kommissionen en konsekvensanalyse med 
henblik på at vurdere procedurens 
fortsættelse.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 16, 21 
og 49a, træffer værtsmedlemsstaten 
afgørelse om validering af et europæisk 
erhvervspas, jf. stk. 1, senest en måned 
efter datoen for modtagelse af det 
europæiske erhvervspas, som er fremsendt 
af hjemlandet. I tilfælde af begrundet tvivl 
kan værtsmedlemsstaten anmode om 
yderligere oplysninger fra hjemlandet.
Denne anmodning suspenderer ikke fristen 
på en måned.

2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 16, 21 
og 49a, træffer værtsmedlemsstaten 
afgørelse om validering af et europæisk 
erhvervspas, jf. stk. 1, senest en måned 
efter datoen for modtagelse af det 
europæiske erhvervspas, som er fremsendt 
af hjemlandet. I tilfælde af begrundet tvivl 
kan værtsmedlemsstaten anmode om 
yderligere oplysninger fra hjemlandet.
Denne anmodning suspenderer fristen på 
en måned.
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Ændringsforslag 33
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten og hjemlandet 
ajourfører det pågældende IMI-dossier 
rettidigt med oplysninger om disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner eller om 
andre alvorlige, konkrete forhold, der vil 
kunne få følger for pasindehaverens 
udøvelse af en virksomhed i henhold til 
dette direktiv. Disse opdateringer omfatter 
sletning af oplysninger, som ikke længere 
er påkrævet. Indehaveren af det europæiske 
erhvervspas og de kompetente 
myndigheder, som håndterer det 
pågældende IMI-dossier, underrettes om 
eventuelle opdateringer foretaget af de 
pågældende kompetente myndigheder.

1. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten og hjemlandet 
ajourfører det pågældende IMI-dossier 
rettidigt med oplysninger bl.a. om 
disciplinære, strafferetlige eller
administrative sanktioner eller om andre 
alvorlige, konkrete forhold, der vil kunne 
få følger for pasindehaverens udøvelse af 
en virksomhed i henhold til dette direktiv.
Disse opdateringer omfatter sletning af 
oplysninger, som ikke længere er påkrævet.
Alle sådanne opdateringer skal baseres på 
en forudgående afgørelse fra en ret eller 
en kompetent myndighed, der forbyder en 
erhvervsudøver at udøve sit erhverv. 
Indehaveren af det europæiske erhvervspas 
og de kompetente myndigheder, som 
håndterer det pågældende IMI-dossier, 
underrettes straks om eventuelle 
opdateringer foretaget af de pågældende 
kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4e – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det europæiske erhvervspas indeholder 
kun de oplysninger, der er nødvendige for 
at vurdere, om pasindehaveren har ret til at 
udøve det erhverv, for hvilket passet er 
udstedt, bl.a. for- og efternavn, fødedato og 
fødested, erhverv, gældende ordning, de 
kompetente myndigheder, 
erhvervspasnummer, sikkerhedsdetaljer og 

4. Det europæiske erhvervspas indeholder 
kun de oplysninger, der er nødvendige for 
at vurdere, om pasindehaveren har ret til at 
udøve det erhverv, for hvilket passet er 
udstedt, bl.a. for- og efternavn, fødedato og 
fødested, erhverv, gældende ordning, de 
kompetente myndigheder, 
erhvervspasnummer, sikkerhedsdetaljer, 
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henvisning til et gyldigt identitetsbevis. uddannelse, formelle 
erhvervskvalifikationer og -erfaringer, 
kursusforløb, der har betydning for den 
offentlige sikkerhed, og henvisning til et 
gyldigt identitetsbevis.

Begrundelse

For at gøre det muligt for en arbejdsgiver at afgøre, om en tjenesteyder opfylder kravene til 
en given funktion, bør oplysninger om dennes uddannelse og gennemførte kurser samt om 
erhvervserfaring fremgå af erhvervspasset.

Ændringsforslag 35
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4e – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af et europæisk erhvervspas til enhver tid 
efter anmodning kan bede om berigtigelse, 
sletning og blokering af sit dossier i IMI-
systemet, og at indehaveren er informeret 
om denne ret på tidspunktet for udstedelse 
af det europæiske erhvervspas og mindes 
om denne ret hvert andet år efter 
udstedelsen af det europæiske erhvervspas.

5. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af et europæisk erhvervspas til enhver tid
efter anmodning og uden omkostninger
kan bede om berigtigelse, sletning og 
blokering af sit dossier i IMI-systemet, og 
at indehaveren er informeret om denne ret 
på tidspunktet for udstedelse af det 
europæiske erhvervspas og mindes om 
denne ret hvert andet år efter udstedelsen af 
det europæiske erhvervspas.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4e – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, der præciserer 
betingelserne for at opnå adgang til IMI-
dossieret, de tekniske metoder og 
procedurer for kontrol, som er omhandlet i 
første afsnit. Disse gennemførelsesretsakter 

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, der præciserer 
betingelserne for at opnå adgang til IMI-
dossieret, de tekniske metoder og 
procedurer for kontrol, som er omhandlet i 
første afsnit. Disse gennemførelsesretsakter 
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vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 58.

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 58.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4f – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten giver delvis adgang til 
erhvervsmæssig virksomhed på dens 
område, såfremt følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten giver efter høring af 
de nationale arbejdsmarkedsparter og 
faglige sammenslutninger inden for de 
sektorerhverv, ansøgeren henhører under,
delvis adgang til erhvervsmæssig 
virksomhed på dens område, såfremt 
følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag 38
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4f – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forskellene mellem den 
erhvervsmæssige aktivitet, der lovligt 
udøves i hjemlandet, og det lovregulerede 
erhverv i værtsmedlemsstaten er så store, at
anvendelsen af udligningsforanstaltninger 
ville forudsætte, at ansøgeren gennemfører 
en samlet uddannelse i værtsmedlemsstaten 
for at opnå adgang til det lovregulerede 
erhverv i sin helhed i værtsmedlemsstaten

a) de faktiske forskelle mellem den 
erhvervsmæssige virksomhed, der lovligt 
udøves i hjemlandet, og det lovregulerede 
erhverv i værtsmedlemsstaten er reelt så 
store, at den nødvendige anvendelse af 
udligningsforanstaltninger ville forudsætte, 
at ansøgeren nødvendigvis gennemfører en 
samlet uddannelse i værtsmedlemsstaten 
for at kunne opnå adgang til det 
lovregulerede erhverv i sin helhed i 
værtsmedlemsstaten

Ændringsforslag 39
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4f – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den erhvervsmæssige virksomhed kan 
objektivt set udskilles fra andre aktiviteter, 
som er omfattet af det lovregulerede 
erhverv i værtsmedlemsstaten.

b) den erhvervsmæssige virksomhed kan 
objektivt set udskilles fra andre aktiviteter, 
som er omfattet af det lovregulerede 
erhverv i værtsmedlemsstaten. Ved den 
samlede evaluering af, om aktiviteten kan 
udskilles fra andre aktiviteter, overvejer 
de kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten bl.a., om aktiviteten 
udøves som en selvstændig aktivitet i 
hjemlandet.

Begrundelse

Kommissionens formulering i denne artikel går videre end det, Domstolen konkluderede i sin 
dom af 19. januar 2006 (C-330/03(Colegio)). Mens Kommissionen mener, at medlemsstaterne 
må acceptere, at en aktivitet kan udskilles, når den kan udøves selvstændigt i hjemlandet, er 
Domstolen mindre kategorisk, idet den anfører, at dette kriterium bør være et væsentligt 
element i forbindelse med afgørelser om delvis adgang.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4f – stk. 1 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på anvendelsen af litra b) 
anses en aktivitet for at kunne udskilles, 
hvis den udøves som en selvstændig 
aktivitet i hjemlandet.

udgår

Begrundelse

Som følge af ændringerne i artikel 4f, litra l.
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Ændringsforslag 41
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Medlemsstaterne kan afvise at anvende 
princippet om delvis adgang, hvis 
afvisningen er begrundet i et tvingende
offentligt hensyn som f.eks. folkesundhed,
patientsikkerhed eller 
forbrugerbeskyttelse, hvis det indebærer, 
at det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det 
ikke går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4f – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ansøgninger om etablering i 
værtsmedlemsstaten behandles i henhold til 
kapitel I og IV i afsnit III i tilfælde af 
etablering i værtsmedlemsstaten.

3. I forbindelse med etablering i 
værtsmedlemsstaten behandles
ansøgninger om etablering i henhold til 
kapitel I og IV i afsnit III af 
medlemsstatens kompetente myndigheder 
sammen med de relevante nationale 
arbejdsmarkedsparter og faglige 
sammenslutninger, der repræsenterer 
sektorerhvervene.

Begrundelse

De kompetente myndigheder bør inddrage de nationale arbejdsmarkedsparter, når der gives 
delvis adgang til en given tjenesteyder, der henhører under et sektorerhverv, som disse parter 
repræsenterer.

Ændringsforslag 43
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis tjenesteyderen flytter til en anden 
medlemsstat og har udøvet dette erhverv i 
en eller flere medlemsstater i mindst to år 
inden for de sidste ti år, der går forud for 
leveringen af tjenesteydelsen, når erhvervet 
ikke er lovreguleret i 
etableringsmedlemsstaten.

b) hvis tjenesteyderen flytter til en anden 
medlemsstat og har udøvet dette erhverv i 
en eller flere medlemsstater i mindst to år 
inden for de sidste ti år, der går forud for 
leveringen af tjenesteydelsen, når erhvervet 
ikke er lovreguleret i 
etableringsmedlemsstaten. Levering af 
ydelser inden for bygge- og 
anlægsindustrien undtages fra den 
generelle frihed til at udføre 
tjenesteydelser. Bestemmelsen, der kræver 
mindst to års erhvervsudøvelse, gælder 
ikke, hvis enten erhvervet eller 
uddannelsen til erhvervet er lovreguleret. 

Begrundelse

Der er en risiko for, at underleverandører inden for bygge- og anlægsindustrien udfører 
arbejde i en anden medlemsstat end hjemlandet uden at have de fornødne 
minimumskvalifikationer. Dette må udelukkes for at beskytte arbejdstagerne i byggeindustrien 
mod social dumping.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tjenesteyderen ledsager 
tjenestemodtageren, forudsat at 
tjenestemodtageren har sædvanligt 
opholdssted i tjenesteyderens 
etableringsmedlemsstat, og erhvervet ikke 
er anført på listen nævnt i artikel 7, stk. 
4."

udgår
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Begrundelse

Kommissionens forslag vil give en tjenesteyder uden to års erhvervserfaring mulighed for at 
levere tjenester til en modtager af samme nationalitet. Dette vil imidlertid kunne medføre, at 
udenlandske tjenesteydere vil kunne ansætte arbejdstagere fra deres eget hjemland på 
lempeligere vilkår end dem, der gælder for arbejdstagere i værtsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som stk. 4: udgår
"4. For så vidt angår notarer er de 
officielt bekræftede dokumenter og andre 
autentificeringsaktiviteter, der kræver 
værtsmedlemsstatens påstempling, ikke 
omfattet af udvekslingen af 
tjenesteydelser."

Begrundelse

Udelukkelse af visse tjenester i forbindelse med tilflyttede notarer, nemlig officielt bekræftede 
dokumenter og andre autentificeringsaktiviteter, der kræver værtsmedlemsstatens
påstempling, vil skabe to grupper af notarer med forskellige kompetencer. Dette vil kunne 
skabe forvridninger i forbindelse med forbrugernes rettigheder og vil kræve en forpligtelse til 
at informere forbrugerne.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a – nr. i
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"e) for erhverv inden for 
sikkerhedssektoren og sundhedssektoren, 
bevis for, at den pågældende ikke er 
frakendt retten til at udøve denne 
virksomhed, hverken midlertidigt eller 

"e) for alle erhverv, såfremt 
medlemsstaten stiller krav herom, bevis 
for, at den pågældende ikke er frakendt 
retten til at udøve denne virksomhed, 
hverken midlertidigt eller endeligt, eller er 
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endeligt, eller er idømt nogen straffedom, 
såfremt medlemsstaten stiller krav herom 
for sine egne statsborgere".

idømt nogen straffedom, såfremt 
medlemsstaten stiller krav herom for sine 
egne statsborgere".

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"f) med hensyn til de uddannelsesbeviser, 
der er nævnt i artikel 21, stk. 1, og med 
hensyn til certifikater for erhvervede 
rettigheder, jf. artikel 23, 26, 27, 30, 33, 
33a, 37, 39 og 43, bevis for kendskab til 
værtsmedlemsstatens sprog".

"f) med hensyn til de uddannelsesbeviser, 
der er nævnt i artikel 21, stk. 1, og med 
hensyn til certifikater for erhvervede 
rettigheder, jf. artikel 23, 26, 27, 30, 33, 
33a, 37, 39 og 43, bevis for tilstrækkeligt
kendskab til værtsmedlemsstatens sprog".

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a – nr. ii a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii a) Følgende indsættes som litra fa):
"fa) for alle erhvervsudøvere: 
dokumentation for kendskab til 
værtsmedlemsstatens sprog.”

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når tjenesteyderen første gang udfører 4. Når tjenesteyderen første gang udfører 
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en tjenesteydelse inden for lovregulerede 
erhverv, der har konsekvenser for den 
offentlige sundhed og sikkerhed, og som 
ikke er omfattet af automatisk anerkendelse 
i henhold til kapitel II eller III i afsnit III, 
kan den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten kontrollere 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer, inden den pågældende 
første gang udfører tjenesteydelsen. Den 
forudgående kontrol kan kun foretages, når 
formålet med kontrollen er at undgå 
alvorlig skade for tjenestemodtagerens
sundhed eller sikkerhed på grund af 
tjenesteyderens manglende 
erhvervsmæssige kvalifikationer, og når 
den ikke er mere omfattende end 
nødvendigt med henblik herpå.

en tjenesteydelse inden for lovregulerede 
erhverv med tvingende krav i forbindelse 
med hensynet til offentligheden, og som 
ikke er omfattet af automatisk anerkendelse 
i henhold til afsnit III, kapitel III, kan den 
kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten kontrollere 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer, inden den pågældende 
første gang udøver tjenesteydelsen. Den 
forudgående kontrol kan kun foretages, når 
formålet med kontrollen er at undgå skade 
for sundhed eller sikkerhed for
tjenestemodtageren, tjenesteyderen eller 
offentligheden generelt på grund af 
tjenesteyderens manglende 
erhvervsmæssige kvalifikationer, og når 
den ikke er mere omfattende end 
nødvendigt med henblik herpå.

Begrundelse

Undtagelse af erhverv under kapitel II eller III i afsnit III kan få negative konsekvenser for 
den offentlige sundhed og sikkerhed, da sådanne undtagelser vil medføre, at selvstændige og 
ledere kan levere ydelser i andre medlemsstater uden forudgående kvalifikationskontrol. Da 
mange udenlandske arbejdstagere arbejder som selvstændige inden for bygge- og 
anlægsindustrien i nogle medlemsstater, vil undtagelse af selvstændige fra forudgående 
kontrol kunne få alvorlige følger for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen inden for denne 
sektor.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, 
hvilke erhverv der kræver forudgående 
kontrol af kvalifikationer med henblik på at 
undgå alvorlig skade for
tjenestemodtagerens sundhed eller 
sikkerhed i henhold til nationale love og 
forskrifter. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en særlig begrundelse for 

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, 
hvilke erhverv der kræver forudgående 
kontrol af kvalifikationer med henblik på at 
undgå alvorlig skade for offentlige 
interesser i henhold til nationale love og 
forskrifter. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en særlig begrundelse for 
opførelse af disse erhverv på listen.
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opførelse af disse erhverv på listen.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 22 vedrørende betragtning 4.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed underretter 
inden højst en måned efter modtagelsen af 
anmeldelsen og de medfølgende 
dokumenter tjenesteyderen om enten sin 
beslutning om ikke at kontrollere hans 
kvalifikationer eller resultatet af en sådan 
kontrol. I tilfælde af vanskeligheder, der 
kan betyde forsinkelser, meddeler den 
kompetente myndighed inden for en måned 
tjenesteyderen grunden til forsinkelsen.
Vanskeligheden skal være løst senest en 
måned efter meddelelsen, og afgørelsen 
skal være truffet senest to måneder efter 
løsning af vanskeligheden.

Den kompetente myndighed underretter 
inden højst en måned efter modtagelsen af 
anmeldelsen og de medfølgende 
dokumenter tjenesteyderen om enten sin 
beslutning om ikke at kontrollere hans 
kvalifikationer eller resultatet af en sådan 
kontrol. I tilfælde af vanskeligheder, der 
kan betyde forsinkelser, meddeler den 
kompetente myndighed inden for en måned 
tjenesteyderen grunden til forsinkelsen.
Vanskeligheden skal være løst hurtigst 
muligt efter meddelelsen, og afgørelsen 
skal være truffet senest to måneder efter 
løsning af vanskeligheden.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er en væsentlig forskel mellem 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer og den uddannelse, der 
kræves i værtsmedlemsstaten, og denne 
forskel kan skade den offentlige sikkerhed 
eller sundhed og ikke kan opvejes af 
tjenesteyderen gennem erhvervserfaring 

Hvis der er en væsentlig forskel mellem 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer og den uddannelse, der 
kræves i værtsmedlemsstaten, og denne 
forskel kan skade offentlige interesser, 
skal værtsmedlemsstaten give 
tjenesteyderen mulighed for at bevise, at 
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eller livslang læring, skal 
værtsmedlemsstaten give tjenesteyderen 
mulighed for at bevise, at han har erhvervet 
den manglende viden eller kompetence, 
navnlig ved hjælp af en egnethedsprøve.
Under alle omstændigheder skal udførelsen 
af tjenesteydelsen kunne begynde inden en 
måned efter, at der er truffet afgørelse i 
henhold til tredje afsnit.

han har erhvervet den manglende viden 
eller kompetence, navnlig ved hjælp af en 
egnethedsprøve. Under alle 
omstændigheder skal udførelsen af 
tjenesteydelsen kunne begynde inden en 
måned efter, at der er truffet afgørelse i 
henhold til tredje afsnit.

Begrundelse

Uformel læring (learning by doing) er ingen erstatning for formel uddannelse og 
videreuddannelse (f. eks. i form af vekseluddannelse).

Ændringsforslag 53
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foreligger der ikke svar fra den 
kompetente myndighed inden for de 
frister, der er fastsat i tredje og fjerde 
afsnit, kan tjenesteydelsen udføres.

udgår

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten kan af de kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten i 
tvivlstilfælde kræve relevante oplysninger
om, at tjenesteyderen er lovligt etableret, 
om redelig adfærd og om, at tjenesteyderen 
ikke har været idømt faglige disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner. I tilfælde af 
kvalifikationskontrol kan de kompetente 

1. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten kan af de kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten i 
tvivlstilfælde kræve relevante oplysninger 
om, at tjenesteyderen er lovligt etableret, 
om redelig adfærd og om, at tjenesteyderen 
ikke har været idømt faglige disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner. I tilfælde af 
kvalifikationskontrol kan de kompetente 
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myndigheder i værtsmedlemsstaten 
anmode de kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten om oplysninger 
vedrørende tjenesteyderens 
uddannelsesforløb i det omfang, det er 
nødvendigt for at vurdere, om der er 
betydelige forskelle, som kan skade den
offentlige sikkerhed eller sundhed. De 
kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten meddeler disse 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 56.

myndigheder i værtsmedlemsstaten 
anmode de kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten om oplysninger 
vedrørende tjenesteyderens 
uddannelsesforløb i det omfang, det er 
nødvendigt for at vurdere, om der er 
betydelige forskelle, som kan skade 
offentlige interesser. De kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten 
meddeler disse oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 56.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 5 til betragtning 4.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Med et uddannelsesbevis, der attesterer en 
uddannelse som omhandlet i artikel 11, 
også med hensyn til det pågældende 
niveau, sidestilles ethvert uddannelsesbevis 
eller samtlige sådanne uddannelsesbeviser 
under ét, som er udstedt af en kompetent 
myndighed i en medlemsstat, hvis der er 
tale om beviser for en uddannelse, der har 
fundet sted i EU på fuld tid eller på deltid, 
inden for eller uden for de formelle 
programmer, og som i den pågældende 
medlemsstat anerkendes som værende på 
tilsvarende niveau, og hvis der i denne 
medlemsstat til disse beviser er knyttet de 
samme rettigheder vedrørende adgang til 
og udøvelse af et erhverv, eller som 
kvalificerer til udøvelsen af det 
pågældende erhverv.

"Med et uddannelsesbevis, der attesterer en 
uddannelse som omhandlet i artikel 11, 
også med hensyn til det pågældende 
niveau, sidestilles ethvert uddannelsesbevis 
eller samtlige sådanne uddannelsesbeviser 
under ét, som er udstedt af en kompetent 
myndighed i en medlemsstat, hvis der er 
tale om beviser for en uddannelse, der har 
fundet sted i EU på fuld tid eller på deltid, 
inden for de formelle programmer, og som 
i den pågældende medlemsstat anerkendes 
som værende på tilsvarende niveau, og hvis 
der i denne medlemsstat til disse beviser er 
knyttet de samme rettigheder vedrørende 
adgang til og udøvelse af et erhverv, eller 
som kvalificerer til udøvelsen af det 
pågældende erhverv.
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Begrundelse

Uformel uddannelse (learning by doing) kan ikke sidestilles med formel uddannelse, der 
omfatter resultatevaluering. De formelle uddannelsers status vil dermed blive bragt i fare, og 
kvaliteten af de leverede tjenester vil blive undergravet i alvorlig grad.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1 og 2 i denne artikel kan 
værtsmedlemsstatens kompetente 
myndighed nægte personer, der er i 
besiddelse af det uddannelsesbevis eller 
kursusbevis, adgang til udøvelse af 
erhvervet på dets område, hvis den 
nationale kvalifikation, som er nødvendig 
for udøvelse af erhvervet, er klassificeret 
under litra d) eller e) i artikel 11.

udgår

Begrundelse

Artikel 13, stk. 4, vil hindre håndværksmestres grænseoverskridende aktiviteter. De henhører 
under kategorien i artikel 11c.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11 a) Som artikel 13a indsættes:
”Artikel 13a
En medlemsstat, der kræver, at dens egne 
erhvervsudøvere deltager i og 
dokumenterer fortsat faglig udvikling, har 
ret til at udbrede dette krav til at omfatte 
erhvervsudøvere fra andre medlemsstater, 
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som ønsker at arbejde på deres område.”

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 13 er ikke til hinder for, at 
værtsmedlemsstaten af ansøgeren kræver, 
at han gennemgår en prøvetid, der dog ikke 
må overstige tre år, eller går op til en 
egnethedsprøve, såfremt den uddannelse, 
han har fået, omfatter fag eller discipliner, 
der er væsentligt forskellige fra dem, der er 
omfattet af det uddannelsesbevis, som er 
foreskrevet i værtsmedlemsstaten.

1. Artikel 13 er ikke til hinder for, at 
værtsmedlemsstaten af ansøgeren kræver, 
at han gennemgår en prøvetid, der dog ikke 
må overstige tre år, eller går op til en 
egnethedsprøve, såfremt den uddannelse, 
han har fået, omfatter fag eller discipliner, 
der er væsentligt forskellige fra dem, der er 
omfattet af det uddannelsesbevis, som er 
foreskrevet i værtsmedlemsstaten, hvis den 
uddannelsesvarighed, han dokumenterer, 
ligger mindst et år under den krævede 
varighed i værtsmedlemsstaten, og/eller 
hvis det lovregulerede erhverv i 
værtsmedlemsstaten omfatter en eller 
flere lovregulerede erhvervsaktiviteter, der 
ikke indgår i det respektive lovregulerede 
erhverv i ansøgerens hjemland, og hvis 
denne forskel udgøres af en særlig 
uddannelse, der kræves i værtslandet og 
vedrører fag, som er væsentligt forskellige 
fra dem, der er omfattet af det 
kompetence- eller kvalifikationsbevis, som 
ansøgeren forelægger.

Begrundelse

Det er ikke klart, hvorfor kriterium a) og c) i artikel 14, stk. 1, ikke skal gælde fremover. De 
har vist sig at være meget effektive instrumenter for de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne. Med ændringsforslaget bevares kriterium a) og c).

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
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Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I stk. 3 indsættes følgende som andet 
afsnit:

udgår

"Vedrørende erhvervet som notar kan 
værtsmedlemsstaten i forbindelse med 
fastsættelsen af 
udligningsforanstaltningen tage hensyn 
til de specifikke aktiviteter inden for dette 
erhverv, som udføres på dens område, 
navnlig for så vidt angår valget af, 
hvilken lov der skal anvendes."

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende tilpasning af listerne over 
former for virksomhed i bilag IV, som i 
medfør af artikel 16 er omfattet af 
anerkendelse af erhvervserfaring, med 
henblik på ajourføring eller tydeliggørelse 
af nomenklaturen, forudsat at dette ikke 
indebærer en begrænsning af 
virksomheden i de enkelte kategorier."

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende supplering af listerne over 
former for virksomhed i bilag IV, som i 
medfør af artikel 16 er omfattet af 
anerkendelse af erhvervserfaring, med 
henblik på ajourføring eller tydeliggørelse 
af nomenklaturen, forudsat at dette ikke 
indebærer en begrænsning af 
virksomheden i de enkelte kategorier.
Erhvervsaktiviteter, der allerede er 
optaget på en given liste, kan ikke flyttes 
til en anden.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende ændring af listen i punkt 5.2.1 i 
bilag V med henblik på tilpasning til de 
uddannelsesmæssige, videnskabelige og 
tekniske fremskridt.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende ændring af listen i punkt 5.2.1 i 
bilag V med henblik på tilpasning til de 
uddannelsesmæssige, videnskabelige og 
tekniske fremskridt og udviklingen inden 
for sygeplejeerhvervet.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uddannelsen som sygeplejerske med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje omfatter mindst 4 600 timers 
teoretisk og klinisk uddannelse, hvor den 
teoretiske uddannelse udgør mindst en 
tredjedel og den kliniske uddannelse 
mindst halvdelen af uddannelsens 
mindstevarighed. Medlemsstaterne kan 
give delvis dispensation til personer, som 
har gennemgået en del af denne uddannelse 
i forbindelse med andre uddannelser, der 
mindst ligger på et tilsvarende niveau.

Uddannelsen som sygeplejerske med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje omfatter mindst tre års 
uddannelse, hvilket også kan udtrykkes i 
det respektive antal ECTS-point, og 
mindst 4 600 timers teoretisk og klinisk 
uddannelse, hvor den teoretiske uddannelse 
udgør mindst en tredjedel og den kliniske 
uddannelse mindst halvdelen af 
uddannelsens mindstevarighed.
Medlemsstaterne kan give delvis 
dispensation til personer, som har 
gennemgået en del af denne uddannelse i 
forbindelse med andre uddannelser, der 
mindst ligger på et tilsvarende niveau.

Ændringsforslag 63
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 23 a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 33 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) Følgende indsættes som artikel 33b:
"Artikel 33b
Overgangsbestemmelser
Fra den [indsæt dato for dette direktivs 
ikrafttræden] har medlemsstaterne seks 
års frist til at tilpasse deres 
uddannelsessystem til de nye krav i artikel 
31, stk. 1, om 12 års almen skolegang for 
sygeplejersker og jordemødre eller bestået 
eksamen på et tilsvarende niveau."

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den grundlæggende tandlægeuddannelse 
består af mindst fem års teoretiske og 
praktiske studier på heltidsbasis, eller 
tilsvarende ECTS-meritpoint, ved et 
universitet, ved en højere læreanstalt på et 
tilsvarende anerkendt niveau eller under 
tilsyn af et universitet og omfatter mindst 
det uddannelsesprogram, der er anført i 
bilag V, punkt 5.3.1.

Den grundlæggende tandlægeuddannelse 
består af mindst fem års studier, eller 300 
ECTS-meritpoint, og skal bestå af mindst 
5000 timers teoretiske og praktiske studier 
på heltidsbasis ved et universitet, ved en 
højere læreanstalt på et tilsvarende 
anerkendt niveau eller under tilsyn af et 
universitet og omfatter mindst det 
uddannelsesprogram, der er anført i bilag 
V, punkt 5.3.1.

Ændringsforslag 65
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 30 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 44 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter endt teoretisk og praktisk 
undervisning - seks måneders 
praktikanttjeneste på et offentligt 

b) under eller efter endt teoretisk og 
praktisk undervisning - seks måneders 
praktikanttjeneste på et offentligt 
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tilgængeligt apotek eller på et hospital 
under tilsyn af dette hospitals 
farmaceutiske tjeneste.

tilgængeligt apotek eller på et hospital 
under tilsyn af dette hospitals 
farmaceutiske tjeneste.

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst to års lønnet praktikophold, eller

a) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst to års praktikophold, eller

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det lønnede praktikophold gennemføres 
i en medlemsstat under tilsyn af en person, 
der frembyder tilstrækkelige garantier for 
sin evne til at sørge for den praktiske 
uddannelse. Praktikopholdet gennemføres 
efter uddannelsens afslutning som nævnt i 
stk. 1. Fuldførelsen af det lønnede 
praktikophold attesteres ved et certifikat, 
som vedlægges beviset for uddannelse.

3. Praktikopholdet gennemføres i en 
medlemsstat under tilsyn af en person, der 
frembyder tilstrækkelige garantier for sin 
evne til at sørge for den praktiske 
uddannelse. Praktikopholdet gennemføres 
efter uddannelsens afslutning som nævnt i 
stk. 1. Fuldførelsen af praktikopholdet
attesteres ved et certifikat, som vedlægges 
beviset for uddannelse.

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49a – stk. 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de kundskaber, færdigheder og 
kvalifikationer, der er fastsat i de fælles 
uddannelsesrammer, svarer til niveauerne i
den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer, jf. bilag II i Europa-
Parlamentets og Rådets henstilling om 
etablering af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer for 
livslang læring(*)

d) de kundskaber, færdigheder og 
kvalifikationer, der er fastsat i de fælles 
uddannelsesrammer, svarer til niveauerne i
artikel 11 i dette direktiv.

Artikel 11 finder ikke anvendelse på de 
erhverv, der reguleres i bilag V, nr. 1.

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49a – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det pågældende erhverv er hverken 
omfattet af andre fælles 
uddannelsesrammer eller reguleret i 
henhold til afsnit III, kapitel III

e) det pågældende erhverv er hverken 
omfattet af andre fælles 
uddannelsesrammer eller reguleret i 
henhold til afsnit III, kapitel III, eller i 
artikel 10, litra b.

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de fælles uddannelsesrammer er 
udarbejdet på passende og gennemsigtig 
vis, bl.a. med de berørte parter i 
medlemsstater, hvor erhvervet ikke er 
reguleret

f) de fælles uddannelsesrammer er 
udarbejdet på passende og gennemsigtig 
vis, bl.a. med de nationale 
arbejdsmarkedsparter, de faglige 
sammenslutninger, der repræsenterer 
sektorerhvervene, og med de berørte parter 
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i medlemsstater, hvor erhvervet er 
reguleret eller ikke er reguleret

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den fælles uddannelsestest er udarbejdet 
på passende og gennemsigtig vis, bl.a. med 
de berørte parter i medlemsstater, hvor 
erhvervet ikke er reguleret

c) den fælles uddannelsestest er udarbejdet 
på passende og gennemsigtig vis, bl.a. med 
de nationale arbejdsmarkedsparter, de 
faglige sammenslutninger, der 
repræsenterer sektorerhvervene, og med 
de berørte parter i medlemsstater, hvor 
erhvervet er reguleret eller ikke er 
reguleret

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten sikrer, at kontrollen med
sprogkundskaber varetages af en 
kompetent myndighed, efter at der er 
truffet afgørelse som omhandlet i artikel 
4d, artikel 7, stk. 4, og artikel 51, stk. 3, og
hvis der hersker alvorlig tvivl om, hvorvidt 
erhvervsudøveren er i besiddelse af de 
sprogkundskaber, der er nødvendige for at 
udøve den pågældende erhvervsmæssige 
virksomhed.

Medlemsstaten sikrer, at testen af
sprogkundskaber varetages af en 
kompetent myndighed uden omkostninger 
for ansøgeren, hvis der hersker alvorlig 
tvivl om, hvorvidt erhvervsudøveren er i 
besiddelse af de sprogkundskaber, der er 
nødvendige for at udøve den pågældende 
erhvervsmæssige virksomhed.

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
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Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for patientsikkerheden, kan 
medlemsstaterne give de kompetente
myndigheder ret til at foretage kontrol med 
sprogkundskaber for samtlige berørte 
erhvervsudøvere efter en udtrykkelig 
anmodning herom fra de nationale 
sundhedssystemers side, eller for så vidt 
angår selvstændige, der ikke er tilknyttet de 
nationale sundhedssystemer, fra de 
repræsentative nationale patientforeningers 
side.

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for folkesundhed og 
patientsikkerhed eller 
uddannelseskvalitet, kan medlemsstaterne 
give de kompetente myndigheder ret til at 
foretage kontrol med sprogkundskaber for 
samtlige berørte erhvervsudøvere efter en 
udtrykkelig anmodning herom fra de 
nationale sundhedssystemers side, eller for 
så vidt angår selvstændige, der ikke er 
tilknyttet de nationale sundhedssystemer, 
fra de repræsentative nationale 
patientforeningers eller 
arbejdsmarkedsparters side. Kontrol af 
sprogkundskaber gennemført af den 
kompetente myndighed berører ikke 
arbejdsgiverens ret til at foretage 
yderligere kontrol, hvor dette er relevant.

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sprogkontrollen begrænses til kendskab 
til et af medlemsstatens officielle sprog, 
som vælges af den pågældende person i 
henhold til den virksomhed, der skal 
udøves, og må ikke medføre nogen 
omkostninger for erhvervsudøveren. Den 
pågældende person har mulighed for at 
påklage denne kontrol og indbringe sagen 
for de nationale domstole.

Sprogtesten skal foretages i henhold til 
den virksomhed, der skal udøves, og må 
ikke medføre nogen omkostninger for 
erhvervsudøveren Den pågældende person 
har mulighed for at påklage denne kontrol 
og indbringe sagen for de nationale 
domstole.

Ændringsforslag 75
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 55a – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af lønnede praktikophold Anerkendelse af praktikophold

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 55a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender
medlemsstaten lønnede praktikophold, der 
er gennemført i en anden medlemsstat og 
attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat.

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv tager medlemsstaten
passende hensyn til praktikophold, der er 
gennemført i en anden medlemsstat og 
attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat.

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 56a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder meddeler de kompetente 
myndigheder i samtlige øvrige 
medlemsstater og Kommissionen, hvilke 
erhvervsudøvere der af de nationale 
myndigheder eller domstole har fået 
forbud mod, også midlertidigt, at udøve 
følgende erhvervsmæssige aktiviteter på 
den pågældende medlemsstats område:

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder meddeler de kompetente 
myndigheder i samtlige øvrige 
medlemsstater og Kommissionen, hvilke 
erhvervsudøvere der midlertidigt eller
permanent har fået frataget retten til at 
udøve følgende erhvervsmæssige 
aktiviteter i hjemlandet eller i 
værtsmedlemsstaten:

Ændringsforslag 78
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 56a – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) sygeplejersker anerkendt efter artikel 
10

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 56a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, som ikke er omfattet af 
direktiv 2006/123/EF, hvor en 
erhvervsudøver, som er etableret i en 
medlemsstat, udøver erhvervsmæssig 
virksomhed under andre faglige titler end 
dem, der er nævnt i stk. 1, og inden for 
rammerne af dette direktiv, underretter den 
pågældende medlemsstat straks de øvrige 
berørte medlemsstater og Kommissionen 
efter at have fået faktisk kendskab til 
adfærd, specifikke handlinger eller 
omstændigheder forbundet med denne 
virksomhed, som kan forårsage alvorlige
skader på menneskers sundhed og 
sikkerhed eller på miljøet i andre 
medlemsstater. Disse oplysninger må ikke 
gå ud over, hvad der er nødvendigt for at 
identificere den pågældende 
erhvervsudøver, og skal indeholde en 
henvisning til den kompetente myndigheds 
afgørelse, hvorved erhvervsudøveren får 
forbud mod at udøve erhvervsmæssig 
virksomhed. Andre medlemsstater kan 
anmode om yderligere oplysninger på de i 
artikel 8 og 56 fastsatte betingelser.

2. Hvor en erhvervsudøver, som er 
etableret i en medlemsstat, udøver 
erhvervsmæssig virksomhed under andre 
faglige titler end dem, der er nævnt i stk. 1, 
og inden for rammerne af dette direktiv, 
underretter den pågældende medlemsstat 
straks de øvrige berørte medlemsstater og 
Kommissionen efter at have fået faktisk
kendskab til adfærd, specifikke handlinger 
eller omstændigheder forbundet med denne 
virksomhed, som kan forårsage skader på 
menneskers sundhed og sikkerhed, almene 
hensyn eller på miljøet i andre 
medlemsstater. Disse oplysninger må ikke 
gå ud over, hvad der er nødvendigt for at 
identificere den pågældende 
erhvervsudøver, og skal indeholde en 
henvisning til den kompetente myndigheds 
afgørelse, hvorved erhvervsudøveren får 
forbud mod at udøve erhvervsmæssig 
virksomhed. Andre medlemsstater kan 
anmode om yderligere oplysninger på de i 
artikel 8 og 56 fastsatte betingelser.
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Begrundelse

Denne advarselsmekanisme bør ikke begrænses til tilfælde, der ikke er omfattet af direktiv 
2006/123/EF, men bør udvides til alle erhvervsudøvende, hvor der er fare for at skade ikke 
blot personers sundhed og sikkerhed eller miljøet i en anden medlemsstat, men også almene 
hensyn.

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 57a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtlige procedurer gennemføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2006/123/EF for så vidt angår 
kvikskranker. De tidsfrister, der gælder for 
medlemsstaterne med henblik på 
overholdelse af procedurer og formaliteter 
fastsat i dette direktiv, træder i kraft ved 
afsendelse af en ansøgning fra borger til
kvikskranke.

4. Samtlige procedurer gennemføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2006/123/EF for så vidt angår 
kvikskranker. De tidsfrister, der gælder for 
medlemsstaterne med henblik på 
overholdelse af procedurer og formaliteter 
fastsat i dette direktiv, træder i kraft, når
en komplet ansøgning er sendt fra en
borger via en kvikskranke til den 
kompetente myndighed.

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44 
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 57a – stk. 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kvikskrankernes funktion berører 
ikke fordelingen af opgaver og beføjelser 
mellem de forskellige myndigheder på 
nationalt plan.

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
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Direktiv 2005/36/EF
Artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg 
vedrørende anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionen bistås af et udvalg 
vedrørende anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, som 
sikrer passende repræsentation og høring 
på ekspertniveau på både EU-plan og på 
nationalt plan. Dette udvalg er et udvalg 
som omhandlet i forordning (EU) nr. 
182/2011.
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