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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1576/2012 af Rolf Juschkewitz, tysk statsborger, om anerkendelse i 
hele EU af uddannelse som sygeplejerske for ældre og plejer for ældre

1. Sammendrag

Andrageren er fortaler for anerkendelse i hele EU af uddannelse som sygeplejerske for ældre 
og plejer for ældre samt for anerkendelse af disse to erhverv. Han anfører, at det i dag kun er 
den tyske uddannelse, der er anerkendt i hele EU, og at uddannelsen til disse erhverv er 
reguleret forskelligt eller slet ikke reguleret i andre EU-medlemsstater. Da der er mangel på 
ordentligt uddannet personale til disse erhverv, anser andrageren det for nødvendigt at vedtage 
europæiske bestemmelser, som vil gøre det muligt for sygeplejersker og plejere for ældre at 
blive ansat overalt i EU uden at skulle gennem langvarige anerkendelsesprocedurer. Svaret fra 
udvalget for andragender i den tyske Forbundsdag anfører, at der for nylig er trådt en 
lovgivning i kraft i Tyskland, som skal forenkle anerkendelsen af erhverv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

Hver medlemsstat kan frit gøre adgangen til eller udøvelse af et bestemt erhverv juridisk 
betinget af besiddelse af en bestemt erhvervsmæssig kvalifikation inden for rammerne af 
reglerne på det indre marked.

Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (herefter benævnt 
"direktivet") letter den gensidige anerkendelse af kvalifikationer, når en statsborger fra én EU-
medlemsstat ønsker at udøve et lovreguleret erhverv i en anden medlemsstat end den, hvor 
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hun/han har erhvervet sine kvalifikationer. Direktivet indeholder harmoniserede 
minimumskrav til syv sektorerhverv (herunder sygeplejersker med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje), som giver mulighed for en automatisk anerkendelse af disse 
kvalifikationer.

Selv om direktivet ikke fastsætter mindstekrav for uddannelse inden for andre lovregulerede 
erhverv (f.eks. sygeplejersker for ældre og ældrepleje), kan de stadig drage fordel af den 
såkaldte generelle ordning for anerkendelse i henhold til direktivet. Den generelle ordning 
indebærer, at den kompetente myndighed i værtslandet kan sammenligne en given fagpersons 
uddannelse med dens nationale uddannelseskrav. I tilfælde af væsentlige forskelle i 
uddannelserne kan værtslandet pålægge udligningsforanstaltninger, inden kvalifikationerne 
anerkendes.

Direktivet giver også mulighed for at give afkald på udligningsforanstaltninger på grundlag af 
fælles platforme, dvs. en række kriterier for erhvervsmæssige kvalifikationer (supplerende 
uddannelse, egnethedsprøve, prøvetid), som er passende til at kompensere for væsentlige 
forskelle mellem de uddannelseskrav, der eksisterer i de forskellige medlemsstater inden for 
et bestemt erhverv. Det er dog særligt vanskeligt at opfylde betingelserne for etablering af en 
platform, og til dato er der ikke oprettet en fælles platform.

I december 2011 fremlagde Kommissionen sit forslag om modernisering af direktivet1. 
Medlovgiverne indgik i princippet en aftale om modernisering af direktivet i juni 2013. Denne 
aftale støttes af Europa-Parlamentets kompetente udvalg (Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse) og medlemsstaterne i Rådet. Det ændrede direktiv vil være genstand for 
en formel vedtagelse ved en afstemning i slutningen af 2013.

Det nye direktiv vil erstatte begrebet "fælles platforme" med fælles uddannelsesprincipper, 
dvs. fælles uddannelsesrammer, der bygger på en fælles ramme for minimum af viden, 
færdigheder og kompetencer, eller fælles uddannelsestests. Hvor "fælles platforme" kun gav 
mulighed for at harmonisere udligningsforanstaltninger, vil fælles uddannelsesprincipper give 
fagfolk mulighed for helt at blive fritaget for udligningsforanstaltninger. Disse nye 
bestemmelser vil indføre en ny metode til automatisk anerkendelse af de erhverv, som i 
øjeblikket ikke er omfattet af den. Medlemsstaterne kan dog indrømmes undtagelser i 
anvendelsen af denne ordning i visse begrænsede forhold, såsom den offentlige sundhed.

Desuden vil betingelserne for etablering af fælles uddannelsesprincipper være mindre 
vanskelige at opfylde end betingelserne for oprettelse af fælles platforme. Tærsklen for de 
nationale faglige organisationers eller kompetente myndigheders iværksættelse af fælles 
uddannelsesprincipper vil være begrænset til mindst 1/3 af medlemsstaterne. De fælles 
uddannelsesrammer skal gøre det muligt for flere fagfolk at bevæge sig inden for EU og skal 
kombinere den viden, de færdigheder og de kompetencer, der kræves i mindst 1/3 af alle 
medlemsstaterne. Det pågældende erhverv (eller den uddannelse, der fører til dette erhverv) 
skal reguleres i mindst 1/3 af medlemsstaterne2. De fælles uddannelsesrammer skal 
udarbejdes efter en gennemsigtig proces og må ikke forudsætte, at fagpersonen først bliver 
medlem af en faglig organisation. Tilsvarende forhold vil gøre sig gældende for fælles 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_en.pdf.
2 Disse erhverv kan også omfatte ph.d.-specialer, der ikke i øjeblikket er omfattet af automatisk anerkendelse.
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uddannelsestests. Det vil være op til repræsentanterne for de europæiske faglige 
organisationer eller foreninger fra mindst 1/3 af medlemsstaterne at fremsætte forslag til 
sådanne fælles uddannelsesrammer. Hvis Kommissionen vedtager fælles uddannelsesrammer 
igennem en delegeret retsakt, vil de relevante nationale faglige titler kunne genkendes 
automatisk. Indførelsen af fælles uddannelsesrammer for geriatriske sygeplejersker er ikke 
udelukket, forudsat at betingelserne er opfyldt.

Konklusion

Det ændrede direktiv introducerer et nyt koncept af fælles undervisningsprincipper, som vil 
give mulighed for automatisk anerkendelse af kvalifikationer for de erhverv, som i øjeblikket 
falder ind under den generelle ordning for anerkendelse (såsom sygeplejersker eller plejere for 
de ældre). Med forbehold af betingelserne i direktivet vil disse bestemmelser tillade 
forskellige erhverv at nyde godt af de samme fordele som de erhverv, for hvilke de 
uddannelsesmæssige mindstekrav er angivet i direktivet. For at opnå dette er der behov for 
forslag fra erhvervsorganisationer og yderligere foranstaltninger fra Kommissionens side.


