
DT\872025DA.doc PE467.313v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

29.6.2011

ARBEJDSDOKUMENT
om gennemførelsen af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer 2005/36/EF

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Emma McClarkin



PE467.313v02-00 2/6 DT\872025DA.doc

DA

 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i EU

a. Indledning

Levering af tjenesteydelser eller opnåelse af beskæftigelse i en anden medlemsstat er et 
håndgribeligt eksempel på, hvordan borgerne kan få gavn af det indre marked. Direktiv 
2005/36/EF af 7. september 2005 indeholder regler for at lette den gensidige anerkendelse af 
faglige kvalifikationer mellem medlemsstaterne. Direktivet konsoliderede 15 eksisterende 
direktiver og indførte en lettere, mere fleksibel ordning for midlertidig levering af 
tjenesteydelser. Hver medlemsstat kan dog gøre adgangen til et bestemt erhverv retligt 
betinget af besiddelse af særlige erhvervsmæssige kvalifikationer. Tidligere kunne krav om at 
besidde nationale kvalifikationer udelukke borgere fra det indre marked, hvilket kan 
sammenlignes med forskelsbehandling på grund af nationalitet.

b. Modernisering af EU-retten om erhvervskvalifikationer

Dette arbejdsdokument indeholder en oversigt over de vigtigste elementer i direktivet om 
erhvervsmæssige kvalifikationer og ordførerens generelle holdning til prioriteterne for dets 
revision. Den modernisering af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer, som blev 
foreslået i akten for det indre marked1, vil have stor betydning med henblik på at matche 
arbejdskraftudbud og -efterspørgsel mere effektivt, give mulighed for yderligere fleksibilitet 
på arbejdsmarkedet, opfylde borgernes forventninger og fremme mobiliteten inden for EU.

2. Hovedpunkterne i direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer

a. Fri udveksling af tjenesteydelser

Direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer indeholder specifikke regler for levering af 
tjenesteydelser på midlertidig basis og for etablering på et stabilt grundlag. Enhver EU-
statsborger, der er lovligt etableret i en medlemsstat, kan levere tjenesteydelser i en anden 
medlemsstat uden at skulle ansøge om anerkendelse af vedkommendes kvalifikationer. Den 
underliggende antagelse er, at en fagmand, der lovligt udøver sit erhverv i en medlemsstat, 
anses for tilstrækkeligt kvalificeret til at udøve det pågældende erhverv på et midlertidigt 

                                               
1 KOM(2010)0608.
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grundlag i enhver anden medlemsstat. Hvis det pågældende erhverv ikke er lovreguleret i 
ansøgerens medlemsstat, skal tjenesteyderen fremlægge bevis for to års erhvervserfaring. For 
erhverv forbundet med den offentlige sundhed eller sikkerhed gælder det, at den modtagende 
medlemsstat kan udføre en forudgående kontrol af tjenesteyderens kvalifikationer.

b. Etablering

i. Den generelle ordning for anerkendelse af erhvervsmæssige 

kvalifikationer

Denne ordning gælder for erhverv, der ikke er omfattet af særlige regler om anerkendelse. 
Den generelle ordning er baseret på princippet om gensidig anerkendelse og forsøger at sikre, 
at en kvalificeret fagmand ikke længere kan tvinges til at gennemgå en fuldstændig 
uddannelse i værtslandet. I visse tilfælde kan værtsmedlemsstaten pålægge fagmanden 
udligningsforanstaltninger, der enten kan bestå af en egnethedsprøve eller en prøvetid på op 
til maksimalt tre år. 

ii. Anerkendelse på grundlag af erhvervserfaring

De former for industri-, håndværks- og handelsvirksomhed, der er anført i bilag IV til 

direktivet, kan drage fordel af den automatiske anerkendelse af kvalifikationer betinget af 

erhvervserfaring. 

iii. Anerkendelse på grundlag af koordinering af mindstekrav til 

uddannelse

For læger, sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, 

dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og arkitekter (sektorerhverv) er der på fællesskabsplan 

fastsat en automatisk anerkendelse af uddannelsesbeviser på grundlag af koordinering af 

mindstekrav til uddannelse. 

3. Prioriteter for modernisering af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer

a. Korrekt gennemførelse 

Selv om direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer hovedsageligt konsoliderede 
eksisterende tekster, var direktivet først fuldt ud gennemført 3 år efter den oprindelige frist i 
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oktober 2007. Direktivet anvendes af 1.000 myndigheder, og over 4.600 erhverv reguleres, 
hvilket gør det særlig vanskeligt at gennemføre direktivet. Der findes stadig mange spørgsmål 
forbundet med gennemførelsen af direktivet - næsten 20 % af SOLVIT-sagerne vedrører 
anerkendelse af kvalifikationer. Det har afgørende betydning, at der findes et løbende samråd 
med de interesserede parter og medlemsstaterne for at forhindre, at flere gennemførelsesfrister 
overskrides. 

b. Forenkling

Resultaterne af den offentlige høring resulterede i en klar opfordring til at skabe forenkling 
for at mindske de administrative byrder for borgerne. Samtidig skal der tages hensyn til 
behovet for at beskytte den offentlige sundhed og sikkerhed. Fagfolk udsættes for overdrevne 
udligningsforanstaltninger, besværlige krav til dokumenter og oversættelser samt 
vanskeligheder med at bevise deres faglige erfaring. Alle disse forhold kan forårsage 
unødvendige forsinkelser. Med hensyn til midlertidig mobilitet blev anmeldelsessystemet 
udpeget som særlig besværligt. Den vigtigste nyskabelse i direktivet om erhvervsmæssige 
kvalifikationer var en lettere, mere fleksibel ordning for midlertidig mobilitet. Da de fleste 
medlemsstater imidlertid har benyttet ordningen med forudgående anmeldelse, virkede den 
lempede ordning ikke efter hensigten. Vi skal afgøre, om en enkelt onlineportal kan bidrage 
til at afhjælpe de aktuelle problemer og sikre et bedre samarbejde og en bedre dialog mellem 
de kompetente myndigheder. Sluttelig bør vi også overveje at bede medlemsstaterne om at 
vurdere, om de kan regulere visse erhverv på en mere proportionel måde eller endog reducere 
antallet af lovregulerede erhverv på nogle områder (bortset fra sundhedssektoren). 

c. Ajourføring af eksisterende bestemmelser 

15 eksisterende tekster blev konsolideret, og nogle blev vedtaget så tidligt som i 1977. 

Revisionen af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer skaber en mulighed for at 

vurdere, om udligningsforanstaltningerne, den krævede faglige erfaring og mindstekravene til 

uddannelse for fagfolk såsom sygeplejersker skal ajourføres, og om elementer såsom løbende 

faglig udvikling bør tages i betragtning. 

d. Hensyntagen til den seneste udvikling

Retspraksis1 fra EU-Domstolen har fastsat princippet om delvis adgang til erhverv. Fagfolk 
skal tildeles delvis adgang til erhverv, når der er så store forskelle mellem aktivitetsområderne 
                                               
1 Collegios de ingenieros, sag C-330/03 af 19. januar 2006.
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i et bestemt erhverv, at de ikke kan udlignes ved hjælp af foranstaltninger. Dette finder sted, 
hvis der ikke er nogen berettigede almene hensyn til hinder. Den offentlige høring viste dog
store forbehold over for den delvise adgang for sundhedserhverv. 

e. Opgradering af den offentlige sundhed og sikkerhed

Det er nødvendigt at udpege sager om grov forsømmelse, hvor en mere proaktiv udveksling af 
oplysninger mellem kompetente myndigheder skal være obligatorisk. Specielt med hensyn til 
sundhedserhverv skal revisionen af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer undersøge, 
hvordan en proaktiv advarselsordning kan bidrage til at sikre, at erhvervsmobiliteten er i 
overensstemmelse med den offentlige sundhed og sikkerhed. Vi skal i denne forbindelse 
overveje, om et adfærdskodeks for sprogfærdigheder vil være værdifuldt, hvilket især gælder 
for sundhedserhverv. 

f. Udvikling af værktøjer med merværdi

i. Udvidelse af informationssystemet for det indre marked (IMI)

Revisionen af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer skal undersøge mulighederne for 
at udvide IMI-systemet med henblik på at forbedre samarbejdet og udvekslingen af 
oplysninger mellem de kompetente myndigheder. Hvis IMI udvides til at omfatte en 
advarselsordning, vil både borgerne og myndighederne få mere tillid til systemet. 
Advarselsordningen kan tage udgangspunkt i modellen fra tjenesteydelsesdirektivet1 eller i en 
forpligtelse til at udsende en advarsel til alle medlemsstater, når der udstedes et forbud mod at 
praktisere. Begge muligheder skal respektere de grundlæggende rettigheder og beskytte 
personoplysninger. 

ii. Erhvervspas 

EU fremsatte i den offentlige høring brugen af erhvervspas som et muligt redskab til at lette 
anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer. Resultaterne af den offentlige høring viste, 
at der findes mange ubesvarede spørgsmål forbundet med omkostningerne, pålideligheden og 
egenskaberne af alle former for erhvervspas. Der er gjort forsøg på at udvikle sådanne pas for 
forskellige erhverv, men med blandede resultater til følge. Der er derfor behov for en grundig, 
evidensbaseret konsekvensanalyse af, hvad merværdien af erhvervspas vil være. Det synes 
klart, at en eventuel indførelse af erhvervspas skal være frivillig, både for fagfolkene og de 
                                               
1 Tjenesteydelsesdirektivet pålægger i artiklerne 29 (3) og 32 (1) medlemsstaterne at underrette de øvrige 
medlemsstater og Kommissionen om enhver servicevirksomhed, som kan forårsage alvorlige skader på 
menneskers sundhed og sikkerhed eller på miljøet ("advarselsordning").



PE467.313v02-00 6/6 DT\872025DA.doc

DA

kompetente myndigheder. Erhvervspassene skal tilpasses til de enkelte erhverv, og 
myndighederne skal sikres en vis fleksibilitet med hensyn til gennemførelsen. Det er 
afgørende, at vi overvejer en række spørgsmål: Hvad vil merværdien være for fagfolk og 
forbrugerne af passet? Hvor meget vil ordningen koste? Hvilke oplysninger skal kortet 
indeholde? Hvordan sikres beskyttelse mod databedrageri? Hvad er fordelene ved et fysisk 
kort versus et e-kort? Og, måske allervigtigst, hvordan kan vi skabe og vedligeholde et it-
system til godkendelse af kortet? 


