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1. Erkännande av yrkeskvalifikationer i EU

a. Inledning

Att utföra tjänster eller ta anställning i en annan medlemsstat är ett tydligt exempel på hur en 

medborgare kan gynnas av den inre marknaden. I direktiv 2005/36/EG av den 

7 september 2005 fastställdes regler för att underlätta ett ömsesidigt erkännande av 

yrkeskvalifikationer mellan medlemsstaterna. Genom detta direktiv konsoliderades 

15 befintliga direktiv och ett lättare, mer flexibelt system för tillfälligt utförande av tjänster 

infördes. Varje medlemsstat får dock lagstifta om att vissa yrken får utövas endast av dem 

som har vissa yrkeskvalifikationer. Tidigare kunde kravet på en nationell kvalifikation 

exkludera en medborgare från den inre marknaden, vilket påminner om diskriminering på 

grund av nationalitet.

b. Modernisering av regelverket om yrkeskvalifikationer

Detta arbetsdokument innehåller en översikt över huvudpunkterna i direktivet om 

yrkeskvalifikationer och föredragandens allmänna inställning till prioriteringarna för dess 

översyn. Som anges i inremarknadsakten1 måste direktivet om yrkeskvalifikationer 

moderniseras för att tillgången och efterfrågan på arbetskraft effektivare ska fås att motsvara 

varandra, samt för att möjliggöra större flexibilitet på arbetsmarknaden, uppfylla 

medborgarnas förväntningar och främja rörlighet inom EU.

2. Huvudpunkter i direktivet om yrkeskvalifikationer

a. Frihet att tillhandahålla tjänster

I direktivet om yrkeskvalifikationer föreskrivs särskilda regler för tillhandahållandet av 

tjänster på tillfällig grund och för varaktig etablering. En EU-medborgare som är lagligt 

etablerad i en medlemsstat får utföra tjänster i en annan medlemsstat utan att behöva ansöka 

om erkännande av sina kvalifikationer. Det bakomliggande antagandet är att en yrkesutövare 

som lagligen utövar sitt yrke i en medlemsstat anses tillräckligt kvalificerad för att utöva detta 

yrke tillfälligt i vilken annan medlemsstat som helst. Om det aktuella yrket inte är reglerat i 

                                               
1 KOM(2010)0608.
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den sökandes medlemsstat måste tjänsteleverantören emellertid lägga fram bevis för två års 

yrkeserfarenhet. För yrken inom folkhälsa eller säkerhet får en föregående kontroll av 

tjänsteleverantörens kvalifikationer utföras av den mottagande medlemsstaten.

b. Etablering

i. Den generella ordningen för erkännande av kvalifikationer

Den generella ordningen gäller för yrkesutövare som inte omfattas av särskilda regler för 

erkännande. Den grundas på principen om ömsesidigt erkännande och syftar till att se till att 

en kvalificerad yrkesutövare inte längre kan tvingas att genomgå full utbildning i 

värdmedlemsstaten. I vissa fall kan kompensationsåtgärder införas av värdmedlemsstaten, 

vilka kan bestå av antingen ett lämplighetsprov eller en anpassningsperiod upp till högst tre 

år.

ii. Erkännande på grundval av yrkeserfarenhet

De industriarbeten, hantverksyrken och handelsaktiviteter som anges i bilaga IV i direktivet 

kan gynnas av ett automatiskt erkännande av kvalifikationer grundat på yrkeserfarenhet. 

iii. Erkännande på grundval av samordning av minimikraven för utbildning

För läkare, sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinärer, 

barnmorskor, farmaceuter och arkitekter (sektorsyrken) sker ett automatiskt erkännande av 

utbildningskvalifikationer baserat på en samordning av minimikraven för utbildning som 

föreskrivs på gemenskapsnivå. 

3. Prioriteringar för moderniseringen av direktivet om yrkeskvalifikationer

a. Ett korrekt genomförande 

Trots att direktivet om yrkeskvalifikationer främst innebar en konsolidering av redan 

befintliga texter var det inte fullständigt införlivat förrän 3 år efter den ursprungliga 

tidsfristens utgång i oktober 2007. Att direktivet ska tillämpas av nästan tusen myndigheter 

och att det finns mer än 4 600 reglerade yrken gör det dessutom särskilt mödosamt att 

genomföra. Det finns fortfarande många frågor kring genomförandet av direktivet – nästan 

20 procent av alla Solvit-fall rör erkännande av yrkeskvalifikationer. Ett fortsatt samråd med 



PE467.313v02-00 4/6 DT\872025SV.doc

SV

intressenter och medlemsstater är nödvändigt för att förhindra ytterligare problem med 

tidsfristen för införlivandet. 

b. Förenkling

Resultaten av samrådet med allmänheten visade tydligt att det behövs en förenkling för att 

minska den administrativa bördan för medborgarna, samtidigt som behovet av att skydda 

folkhälsan och säkerheten måste respekteras. Yrkesutövare ställs inför överdrivna krav på 

kompensationsåtgärder, betungande krav på dokument och översättningar, samt svårigheter 

med att bevisa yrkeserfarenhet, och allt detta kan orsaka onödiga förseningar. När det gäller 

den tillfälliga rörligheten påtalades deklarationssystemet som särskilt betungande. Den 

viktigaste innovationen med direktivet om yrkeskvalifikationer var det lättare, mer flexibla 

systemet för tillfällig rörlighet. Eftersom de flesta medlemsstater har använt systemet med 

förhandsdeklaration förfelade dock det lättare systemet sin verkan. Vi bör fastställa huruvida 

en enda nätportal kan bidra till att avhjälpa de nuvarande problemen och garantera ett 

förbättrat samarbete och en förbättrad dialog mellan de behöriga myndigheterna. I slutänden 

bör vi också överväga att be medlemsstaterna utvärdera huruvida de kan reglera vissa yrken 

på ett mer proportionerligt sätt, eller till och med minska antalet reglerade yrken på vissa 

områden, utom vårdsektorn. 

c. Uppdatering av de befintliga bestämmelserna 

Genom att konsolidera 15 befintliga texter, varav några antogs redan 1977, kommer 

översynen av direktivet om yrkeskvalifikationer att innebära en möjlighet att utvärdera om 

kompensationsåtgärderna, den nödvändiga yrkeserfarenheten och minimikraven för 

utbildning för yrkesutövare, exempelvis sjuksköterskor, behöver uppdateras och huruvida 

vissa delar såsom kontinuerlig yrkesutveckling bör beaktas. 

d. Hänsyn till ny utveckling

Genom EU-domstolens rättspraxis2 fastslogs principen om partiellt tillträde till ett yrke. 

Under förutsättning att det inte finns något legitimt skäl som rör allmänhetens intresse av att 

förbjuda det, måste en yrkesutövare beviljas partiellt tillträde när skillnaderna mellan 

verksamhetsområdena i det aktuella yrket är så stora att de inte kan kompenseras genom 



DT\872025SV.doc 5/6 PE467.313v02-00

SV

ytterligare åtgärder. Vid samrådet med allmänheten fanns dock starka invändningar när det 

gäller partiellt tillträde till vårdyrkena. 

e. Uppgradering av folkhälsa och säkerhet

Det är nödvändigt att identifiera fall som hör samman med allvarligt fel i yrkesutövning, då 

ett mer proaktivt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter bör vara obligatoriskt. 

Särskilt när det gäller vårdyrken bör översynen av direktivet om yrkeskvalifikationer omfatta 

en granskning av hur en proaktiv varningsmekanism kan användas för att se till att den 

yrkesmässiga rörligheten genomförs så, att hänsyn tas till folkhälsa och säkerhet. I detta 

avseende bör vi överväga om en uppförandekod för språkkunskaper, särskilt i vårdyrkena, 

skulle vara värdefull. 

f. Utveckling av verktyg med mervärde

i. Utvidgning av informationssystemet för den inre marknaden

Översynen av direktivet om yrkeskvalifikationer bör omfatta en granskning av möjligheterna 

att utvidga informationssystemet för den inre marknaden för att förbättra samarbetet och 

informationsdelningen mellan de behöriga myndigheterna. Att utvidga informationssystemet 

för den inre marknaden med en varningsmekanism skulle öka både medborgarnas och 

myndigheternas förtroende för systemet. En varningsmekanism skulle kunna vara baserad på 

modellen i tjänstedirektivet3 eller på en skyldighet att utfärda en varning till alla

medlemsstater när en sanktion för lämpligheten att praktisera yrket har införts. Båda 

alternativen måste omfatta respekt för de grundläggande rättigheterna och skyddet av 

personuppgifter. 

ii. Yrkeskort 

I sitt samråd med allmänheten föreslog kommissionen användning av ett yrkeskort som ett 

tänkbart verktyg för att underlätta erkännandet av yrkeskvalifikationer. Resultaten av 

samrådet med allmänheten visade att det finns många frågor när det gäller yrkeskortens 

                                                                                                                                                  
2 Dom av den 19 januari 2006 i mål C-330/03, Collegios de ingenieros.
3 Enligt artiklarna 29.3 och 32.1 i tjänstedirektivet är medlemsstaterna skyldiga att informera andra 
medlemsstater och kommissionen om eventuell verksamhet som kan orsaka allvarlig skada på människors hälsa 
eller säkerhet eller på miljön (”varningsmekanism”).
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kostnader, tillförlitlighet och egenskaper. Man har gjort försök att inom den befintliga ramen 

utveckla sådana kort för olika yrken, med blandade resultat. Det behövs därför en grundlig 

evidensbaserad konsekvensanalys av det eventuella mervärdet av ett yrkeskort. Det verkar 

uppenbart att införandet av yrkeskort måste vara frivilligt, för både yrkesutövaren och den 

behöriga myndigheten. Yrkeskort bör skräddarsys för olika yrken, och medge 

tillsynsmyndigheterna viss flexibilitet med genomförandet. Det är mycket viktigt att vi 

överväger ett antal frågor. Vilket blir mervärdet av kortet för yrkesutövarna och 

konsumenterna? Hur mycket kommer systemet att kosta? Vilken information bör kortet 

innehålla? Hur kan skydd mot databedrägerier garanteras? Vilka är fördelarna med ett fysiskt 

kort jämfört med ett elektroniskt? Och, kanske viktigast, hur kan vi skapa och upprätthålla ett 

IT-system för att validera kortet? 


