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MOTIVERING

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om 
erkännande av yrkeskvalifikationer konsoliderades och enhetliggjordes systemen för 
erkännande av de yrken som fram till i dag bara delvis har reglerats.

Ikraftträdandet av lagen har medfört dubbla fördelar: för arbetstagarna och för företagen. 
Direktivet har för det första främjat och gynnat kvalificerade arbetstagares rörlighet på den 
europeiska arbetsmarknaden genom att bidra till och främja utvecklingen av 
gränsöverskridande tjänster. Undanröjandet av några av hindren för rörligheten har bidragit 
till skapandet av den inre europeiska marknaden. För det andra har direktivet bidragit till att 
underlätta att hitta yrkesprofiler för specifika sektorer som har uppvisat en ständig obalans 
mellan efterfrågan och tillgång, och därigenom har i vissa fall bristen på kompetens minskats.

Detta har bidragit till ekonomisk tillväxt, stimulerat konkurrens och skapat nya 
arbetstillfällen.

Dock är antalet yrkesutövare som bestämmer sig för att utföra sitt yrke i en annan 
medlemsstat än sin egen fortfarande lågt och dagens ekonomiska situation har en negativ 
inverkan på framtida utsikter.

Rörligheten bidrar till ett tydligt kunskapslyft i medlemsstaterna, vilket endast kan förbättras 
genom en gemensam satsning på att garantera högre kvalitet i undervisning och utbildning.

Yrkesmarknaden är i ständig omvälvning och många traditionella yrken försvinner till förmån 
för nya kvalifikationer som kräver allt mer nischad kompetens och kunskap.
   
Den rättsliga ramen för erkännandet av yrkeskvalifikationer kräver dessutom en uppdatering 
för att man ska kunna säkerställa större flexibilitet, ett faktiskt erkännande av de verkliga 
kompetenser som har förvärvats av de enskilda yrkesarbetarna och en minskning av de 
administrativa kostnaderna.

Förslaget till ändring av direktiv 2005/36/EG syftar till att förenkla reglerna för yrkesarbetares 
rörlighet inom EU genom att införa en ny punkt som gäller ett europeiskt yrkeskort som gör 
det lättare att få sina kvalifikationer erkända och som också medför en minskning av de 
administrativa kostnaderna.

Den nya texten föreslår en uppdatering av minimikraven avseende utbildning för läkare, 
tandläkare, apotekare, sjuksköterskor, barnmorskor, veterinärer och arkitekter, för att vara i 
linje med utvecklingen inom dessa yrken och med respektive utbildning.

Medlemsstaterna bör dessutom upprätta en lista på de reglerade yrkena och motiveringar till 
varför dessa regleringar behövs. Målet är att undvika att skapa artificiella hinder för den fria 
rörligheten för personer.
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Att rikta in sig på meriter och konkurrens inom sektorn för egenföretagare och minska 
inträdesbarriärerna och antalet verksamhetsmiljöer som endast är till för dem som finns 
register eller listor, kan vara ett sätt att främja rörligheten, framför allt för nya generationer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Ansökningar om erkännande från 
yrkesutövare från medlemsstater som inte 
reglerar yrket i frågabör behandlas på 
samma sätt som ansökningar från 
yrkesutövare från en reglerande 
medlemsstat. Deras kvalifikationer måste 
jämföras med de kvalifikationer som krävs 
i den mottagande medlemsstaten på 
grundval av kvalifikationsnivåerna i 
direktiv 2005/36/EG. Om skillnaden är stor 
bör den behöriga myndigheten ha 
möjlighet att införa 
kompensationsåtgärder.

(9) Ansökningar om erkännande från 
yrkesutövare från medlemsstater som inte 
reglerar yrket i fråga bör behandlas på 
samma sätt som ansökningar från 
yrkesutövare från en reglerande 
medlemsstat. Deras kvalifikationer måste 
jämföras med de kvalifikationer som krävs 
i den mottagande medlemsstaten på 
grundval av kvalifikationsnivåerna i 
direktiv 2005/36/EG. Om skillnaden är stor 
bör den behöriga myndigheten ha 
möjlighet att införa 
kompensationsåtgärder. De 
erkännandemekanismer för teoretisk och 
praktisk kompetens som eventuellt 
efterfrågas för tillträde till yrket som 
kompensationsåtgärder ska följa och 
respektera principerna om öppenhet och 
opartiskhet.  

Or. it

Ändringsförslag 2
Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I avsaknad av harmonisering av 
minimikraven i fråga om utbildning för 
tillträde till de yrken som regleras genom 

(10) I avsaknad av harmonisering av 
minimikraven i fråga om utbildning för 
tillträde till de yrken som regleras genom 
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den generella ordningen bör de mottagande 
medlemsstaterna fortfarande ha möjlighet
att införa en kompensationsåtgärd. Denna 
åtgärd bör vara proportionell och särskilt ta 
hänsyn till de kunskaper, färdigheter och 
kompetenser som den sökande har vunnit 
inom ramen för sin yrkeserfarenhet eller 
genom livslångt lärande. Beslutet om 
införande av en kompensationsåtgärd bör 
motiveras i detalj i syfte att göra det 
möjligt för den sökande att bättre förstå sin 
situation och att söka rättslig granskning 
vid nationella domstolar enligt direktiv 
2005/36/EG.

den generella ordningen bör de mottagande 
medlemsstaterna garanteras möjligheten
att fastställa en kompensationsåtgärd. 
Denna åtgärd bör vara proportionell och 
särskilt ta hänsyn till de kunskaper, 
färdigheter och kompetenser som den 
sökande har vunnit inom ramen för sin 
yrkeserfarenhet eller genom livslångt 
lärande. Beslutet om införande av en 
kompensationsåtgärd bör motiveras i detalj 
i syfte att göra det möjligt för den sökande 
att bättre förstå sin situation och att söka 
rättslig granskning vid nationella domstolar 
enligt direktiv 2005/36/EG.

Or. it

Ändringsförslag 3
Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Barnmorske- och sjuksköterskeyrkena 
har utvecklats betydligt under de senaste 
tre årtiondena: Samhällsbaserad hälso- och 
sjukvård, mer komplexa 
behandlingsmetoder och teknik som 
ständigt utvecklas förutsätter att 
sjuksköterskor och barnmorskor har 
kapacitet för att ta allt större ansvar. 
Barnmorske- och sjuksköterskestudenter 
behöver därför en solid allmän 
utbildningsbakgrund innan de börjar sin 
yrkesutbildning, så att de är förberedda att 
uppfylla dessa komplexa vårdbehov. 
Därför bör tillträdeskravet för 
yrkesutbildningen ökas till tolv års allmän 
skolutbildning eller avlagd examen på en 
motsvarande nivå.

(15) Barnmorske- och sjuksköterskeyrkena 
har utvecklats betydligt under de senaste 
tre årtiondena: Samhällsbaserad hälso- och 
sjukvård, mer komplexa 
behandlingsmetoder och teknik som 
ständigt utvecklas förutsätter att 
sjuksköterskor och barnmorskor har 
kapacitet för att ta allt större ansvar. 
Barnmorske- och sjuksköterskestudenter 
behöver därför en solid allmän 
utbildningsbakgrund innan de ges tillträde 
till sin yrkesutbildning, så att de är 
förberedda att uppfylla dessa komplexa 
vårdbehov. Därför bör tillträdeskravet för 
yrkesutbildningen ökas till tolv års allmän 
skolutbildning eller avlagd examen på en 
motsvarande nivå.

Or. it
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Ändringsförslag 4
Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Direktiv 2005/36/EG innehåller redan 
bestämmelser om att yrkesutövare måste ha 
nödvändiga språkkunskaper. Översynen av 
denna skyldighet har visat ett behov av att 
klargöra den behöriga myndighetens 
respektive arbetsgivarnas roll, inte minst 
för att värna om patienternas säkerhet. 
Språktest bör dock vara rimliga och 
nödvändiga för de berörda tjänsterna, och
bör inte utgöra skäl för att utesluta 
yrkesutövare från arbetsmarknaden i den 
mottagande medlemsstaten.

(19) Direktiv 2005/36/EG innehåller redan 
bestämmelser om att yrkesutövare måste ha 
nödvändiga språkkunskaper för yrket i den 
mottagande medlemsstaten. Översynen av 
denna skyldighet har visat ett behov av att 
klargöra den behöriga myndighetens 
respektive arbetsgivarnas roll, inte minst 
för att värna om patienternas säkerhet. 
Språktest för de berörda tjänsterna bör inte 
utgöra skäl för att utesluta yrkesutövare 
från arbetsmarknaden i den mottagande 
medlemsstaten och bör dessutom vara 
rimliga och nödvändiga.

Or. it

Ändringsförslag 5
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 3 – led a – led i
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”f) yrkeserfarenhet: det faktiska och lagliga 
utövandet av det berörda yrket på heltid 
eller deltid under motsvarande tid i en 
medlemsstat.”

”f) yrkeserfarenhet: det faktiska och lagliga 
utövandet av det berörda yrket på heltid 
eller deltid under motsvarande tid i en 
medlemsstat, vilket främjar uppnåendet av 
standarder för kunskaper, färdigheter och 
kompetens inom ett specifikt yrke.

Or. it

Ändringsförslag 6
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 3 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led k
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) europeiskt yrkeskort: ett elektroniskt till 
en yrkesutövare utfärdat bevis för 
erkännande av kvalifikationer för 
etablering i en mottagande medlemsstat 
eller för att yrkesutövaren uppfyller alla 
nödvändiga villkor för att temporärt och 
tillfälligt tillhandahålla tjänster i en 
mottagande medlemsstat.

k) europeiskt yrkeskort: ett elektroniskt till 
en yrkesutövare utfärdat bevis från den 
mottagande medlemsstaten eller ett 
lämpligt organ för erkännande av 
kvalifikationer och kompetenser för 
etablering i en mottagande medlemsstat 
eller för att yrkesutövaren uppfyller alla 
nödvändiga villkor för att temporärt och 
tillfälligt tillhandahålla tjänster i en 
mottagande medlemsstat.

Or. it

Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 5 
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen stöder 
medlemsstaterna på deras väg mot att 
införa ett obligatoriskt europeiskt 
yrkeskort. Införandet kan föregås av en 
konsekvensanalys.

Or. it

Ändringsförslag 8
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna kan fastställa 
kriterier med hjälp av vilka de kan dela in 
yrkena för att kunna bedöma vilka som 
ska ges prioritet när det gäller utfärdandet 
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av yrkeskortet.
De kriterier som ges prioritet är till att 
börja med

1. att yrket är reglerat i mer än fem 
medlemsstater,

2. att yrket har stor rörlighetspotential 
inom EU,

3. ett stort intresse från yrkesutövarna 
eller från branschorganisationer.

Or. it

Ändringsförslag 9
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4c – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom två veckor från den dag den 
mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande 
och den medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om godkännandet av 
ett europeiskt yrkeskort. En överföring av 
uppgifterna om godkännande till de 
berörda mottagande medlemsstaterna ska 
utgöra den underrättelse som föreskrivs i 
artikel 7. Den mottagande medlemsstaten 
får inte kräva en ytterligare underrättelse 
enligt artikel 7 för de påföljande två åren.

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom fyra veckor från den dag 
den mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande 
och den medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om godkännandet av 
ett europeiskt yrkeskort. En överföring av 
uppgifterna om godkännande till de 
berörda mottagande medlemsstaterna ska 
utgöra den underrättelse som föreskrivs i 
artikel 7. Den mottagande medlemsstaten 
får inte kräva en ytterligare underrättelse 
enligt artikel 7 för de påföljande två åren.

Or. it

Ändringsförslag 10
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 5
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Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ursprungsmedlemsstatens beslut eller 
avsaknad av beslut inom den 
tvåveckorsperiod som avses i punkt 1 ska 
kunna överklagas enligt nationell 
lagstiftning.

2. Ursprungsmedlemsstatens beslut eller 
avsaknad av beslut inom den 
fyraveckorsperiod som avses i punkt 1 ska 
kunna överklagas enligt nationell 
lagstiftning.

Or. it

Ändringsförslag 11
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en fullständig ansökan om ett 
europeiskt yrkeskort har mottagits ska 
ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet inom två veckor kontrollera och 
bekräfta de inlämnade styrkande 
handlingarnas äkthet och giltighet, skapa 
ett europeiskt yrkeskort, överföra det för 
godkännande till den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet och 
informera den myndigheten om den 
relevanta IMI-akten. 
Ursprungsmedlemsstaten ska informera 
den sökande om hur långt förfarandet har 
gått.

1. När en fullständig ansökan om ett 
europeiskt yrkeskort har mottagits ska 
ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet inom fyra veckor kontrollera 
och bekräfta de inlämnade styrkande 
handlingarnas äkthet och giltighet, skapa 
ett europeiskt yrkeskort, överföra det för 
godkännande till den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet och 
informera den myndigheten om den 
relevanta IMI-akten. 
Ursprungsmedlemsstaten ska informera 
den sökande om hur långt förfarandet har 
gått.

Or. it

Ändringsförslag 12
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4e – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter ska i god tid uppdatera den 
berörda IMI-akten när det gäller uppgifter 
om disciplinära åtgärder eller straffrättsliga 
påföljder som vidtagits eller andra 
allvarliga, specifika omständigheter som 
kan ha följder för verksamhetsutövandet av 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort 
inom ramen för detta direktiv. Sådana 
uppdateringar ska innefatta radering av 
uppgifter som inte längre behövs. 
Innehavaren av det europeiska yrkeskortet 
och de behöriga myndigheter som hanterar 
den berörda IMI-akten ska informeras om 
alla uppdateringar som görs av de berörda 
behöriga myndigheterna.

1. Ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter ska i god tid uppdatera den 
berörda IMI-akten även när det gäller 
uppgifter om disciplinära eller 
administrativa åtgärder eller straffrättsliga 
påföljder som vidtagits eller andra 
allvarliga, specifika omständigheter som 
kan ha följder för verksamhetsutövandet av 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort 
inom ramen för detta direktiv. Sådana 
uppdateringar ska innefatta radering av 
uppgifter som inte längre behövs. 
Innehavaren av det europeiska yrkeskortet 
och de behöriga myndigheter som hanterar 
den berörda IMI-akten ska informeras i tid
om alla uppdateringar som görs av de 
berörda behöriga myndigheterna.

Or. it

Ändringsförslag 13
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4e – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort när 
som helst har rätt att begära rättelse, 
radering och blockering av sin IMI-akt på 
begäran, och att innehavaren informeras 
om denna rätt när kortet utfärdas och 
påminns om denna rätt vartannat år efter 
utfärdandet av kortet.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort när 
som helst och kostnadsfritt har rätt att 
begära rättelse, radering och blockering av 
sin IMI-akt på begäran, och att innehavaren 
informeras om denna rätt när kortet 
utfärdas och påminns om denna rätt 
vartannat år efter utfärdandet av kortet.

Or. it
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Ändringsförslag 14
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4f – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Skillnaderna mellan en lagligen utövad 
yrkesverksamhet i ursprungsmedlemsstaten 
och det reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten är så stora att tillämpning
av kompensationsåtgärder i praktiken 
skulle innebära att den sökande måste 
fullfölja hela det utbildningsprogram som 
föreskrivs i den mottagande medlemsstaten 
för att få tillträde till hela det reglerade 
yrket i den medlemsstaten.

a) De nuvarande skillnaderna mellan en 
lagligen utövad yrkesverksamhet i 
ursprungsmedlemsstaten och det reglerade 
yrket i den mottagande medlemsstaten är 
så stora att den nödvändiga tillämpningen
av kompensationsåtgärder i praktiken 
skulle innebära att den sökande måste 
fullfölja hela det utbildningsprogram som 
föreskrivs i den mottagande medlemsstaten 
för att få tillträde till hela det reglerade 
yrket i den medlemsstaten.

Or. it

Ändringsförslag 15
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4f – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt.

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, om det innebär att det 
eftersträvade målet uppnås och om det inte 
går utöver vad som är strikt nödvändigt.

Or. it

Ändringsförslag 16
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 7 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid utebliven reaktion från den behöriga 
myndigheten inom de tidsfrister som 
fastställs i tredje och fjärde stycket får 
tjänsten tillhandahållas.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 17
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 30 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 44 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Vid utgången av den teoretiska och 
praktiska undervisningen, sex månaders 
praktiktjänstgöring på ett apotek som är 
öppet för allmänheten eller på ett sjukhus 
under tillsyn av sjukhusets farmaceutiska 
avdelning.

b) Vid tiden för eller vid utgången av den 
teoretiska och praktiska undervisningen, 
sex månaders praktiktjänstgöring på ett 
apotek som är öppet för allmänheten eller 
på ett sjukhus under tillsyn av sjukhusets 
farmaceutiska avdelning.

Or. it


