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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 
systemer til anerkendelse af lovregulerede erhverv.

Indførelsen af disse bestemmelser 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 af 
tjenesteydelser på tværs af grænserne. Fjernelsen af visse mobilitetshindringer har bidraget til 
etableringen 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 erhvervsdrivende 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 bør desuden fremlægge 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 9

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 i direktiv 
2005/36/EF. I tilfælde af betydelige 
forskelle bør den kompetente myndighed 
kunne pålægge udligningsforanstaltninger.
De procedurer til kontrol af de teoretiske 
og praktiske kompetencer, der eventuelt 
måtte kræves som 
udligningsforanstaltninger for at give 
adgang til udøvelse af et erhverv, bør 
sikre og overholde principperne om 
uvildighed og gennemsigtighed.

Or. it
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Ændringsforslag 2

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 
henhold til direktiv 2005/36/EF.

(10) Da minimumsuddannelseskravene for 
adgang til erhverv, som er omfattet af den 
generelle ordning, ikke er harmoniseret, 
bør værtsmedlemsstaten sikres mulighed 
for at fastsætte 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 
henhold til direktiv 2005/36/EF.

Or. it

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Erhvervet som sygeplejerske og 
jordemoder har udviklet sig betydeligt i de 
sidste tre årtier: Sundhedspleje i 
lokalområdet, anvendelse af mere 
komplekse behandlingsmetoder og en 
konstant teknologisk udvikling forudsætter, 
at der er kompetence til at give 
sygeplejersker og jordemødre større 
ansvar. For at forberede sygepleje- og 
jordemodereleverne på at efterkomme 
disse komplekse behov for sundhedspleje, 

(15) Erhvervet som sygeplejerske og 
jordemoder har udviklet sig betydeligt i de 
sidste tre årtier: Sundhedspleje i 
lokalområdet, anvendelse af mere 
komplekse behandlingsmetoder og en 
konstant teknologisk udvikling forudsætter, 
at der er kompetence til at give 
sygeplejersker og jordemødre nyt og større 
ansvar. For at forberede sygepleje- og 
jordemodereleverne på at efterkomme 
disse komplekse behov for sundhedspleje, 
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skal de først have et solidt generelt 
uddannelsesniveau, inden de påbegynder
uddannelsen. Derfor bør adgangskravet til 
disse uddannelser skærpes til tolv års 
almen skolegang eller en bestået eksamen 
på tilsvarende niveau.

skal de først have et solidt generelt 
uddannelsesniveau, inden de får adgang til 
uddannelsen. Derfor bør adgangskravet til 
disse uddannelser skærpes til tolv års 
almen skolegang eller en bestået eksamen 
på tilsvarende niveau.

Or. it

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 19

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 tilstrækkelige sprogkundskaber, som er 
nødvendige for at kunne udøve 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 patientsikkerheden.
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.

Or. it

Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udøvelse af et bestemt erhverv i en 
medlemsstat på fuld tid eller på deltid, 
hvilket bidrager til at opnå en standard 
for kundskaber, færdigheder og 
kompetencer inden for en bestemt faglig 
profil

Or. it

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 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 hans hjemland eller 
et dertil bemyndiget organ som bevis for 
anerkendelse af den pågældendes 
kvalifikationer og kompetencer 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

Or. it

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen støtter 
medlemsstaterne i gennemførelse af et 
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forløb, som sigter mod obligatorisk 
indførelse af det europæiske erhvervspas.
En konsekvensvurdering kan iværksættes 
forud for dette forløb.

Or. it

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne kan fastsætte 
kriterier til grund for udpegelsen af de 
erhverv, som prioriteres med henblik på 
udstedelse af erhvervspasset.
Som udgangspunkt anføres følgende 
prioriterede kriterier:
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 dertil fra 
erhvervsudøveres eller de relevante 
brancheforeningers side.

Or. it

Ændringsforslag 9

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

Or. it

Ændringsforslag 10

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

Or. it

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 d – stk. 1
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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. Efter modtagelse af en fuldstændig 
ansøgning om et europæisk erhvervspas 
skal den kompetente myndighed i 
hjemlandet inden for fire 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.

Or. it

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 e – 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 også det pågældende IMI-
dossier rettidigt med oplysninger om 
disciplinære, administrative 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 straks om eventuelle 
opdateringer foretaget af de pågældende 
kompetente myndigheder.

Or. it
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Ændringsforslag 13

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

Or. it

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 f – 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 aktivitet, 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

Or. it
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 f – 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. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn, hvis det 
indebærer, at det tilsigtede mål opfyldes, 
og hvis det ikke går ud over, hvad der er 
strengt nødvendigt.

Or. it

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 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

Or. it

Ændringsforslag 17

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

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

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

Or. it


