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1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017 av 5. 
mai 2017 ble det besluttet å endre EØS-avtalens 
vedlegg VII om godkjenning av yrkeskvalifikasjo-
ner og vedlegg X om tjenester generelt ved inn-
lemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF 
om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og end-
ring av forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvalt-
ningssamarbeidet gjennom informasjonssys-
temet for det indre marked («IMI-forordningen»). 
Direktiv 2005/36/EF er innlemmet i EØS-avtalens 
vedlegg VII, jf. St.prp. nr. 29 (2007–2008) og for-

ordning (EU) 1024/2012 er innlemmet i EØS-avta-
lens vedlegg X, jf. St.prp. nr. 135 (2014–2015). 
Direktiv 2013/55/EU omtales i det følgende som 
«endringsdirektivet».

Gjennomføringen av EØS-komiteens beslut-
ning vil kreve lovendringer og innebære økono-
miske kostnader. Det er derfor nødvendig å inn-
hente Stortingets samtykke til godkjenning av 
EØS-komiteens beslutning i medhold av Grunn-
loven § 26, annet ledd.

EØS-komiteens beslutning og europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2013/55/EU i uoffisiell 
norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til 
proposisjonen.
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2 Generelt om det nye 
endringsdirektivet

Europakommisjonen fremmet 19. desember 2011 
et forslag til direktiv som skulle modernisere direk-
tiv 2005/36/EF (yrkeskvalifikasjonsdirektivet). 

Formålet med endringsdirektivet var ikke å 
foreslå et nytt direktiv, men å modernisere de 
eksisterende bestemmelsene i yrkeskvalifika-
sjonsdirektivet. Målsettingen har vært bl.a. å 
gjøre prosedyrene mindre kompliserte med innfø-
ringen av et europeisk profesjonskort, revidere de 
eksisterende bestemmelsene om etablering i en 
annen stat eller midlertidig tjenesteyting, modern-
isere systemet for automatisk godkjenning og 
skape en rettslig ramme for delvis adgang til å 
kunne utøve et yrke.

Europakommisjonen uttalte i forbindelse med 
forslag til nytt direktiv at restriktiv regulering av 
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra andre 
medlemsstater har samme effekt på mobiliteten 
som diskriminering som følge av nasjonalitet, og 
at mobilitet blant utdannede yrkesutøvere er lav i 
EU. Europakommisjonen påpekte at mobilitet 
internt i Europa vil bli en signifikant faktor for 
veksten i EU. Videre antar Europakommisjonen at 
i kommende år vil markedet i Europa i større grad 
konkurrere om høyt kvalifisert arbeidskraft, sam-
tidig som arbeidsstyrken reduseres. 

Endringsdirektivet endrer som nevnt ikke 
rammene og hovedprinsippene i direktiv 2005/
36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, 
men endrer enkelte bestemmelser i direktivet for 
å klargjøre teksten og forståelsen av bestemmel-
sen. Videre er det følgende større endringer: 
– Innføring av et europeisk profesjonskort for 

utvalgte yrker
– Mulighet til å gi delvis adgang til å utøve et 

yrke
– Forenklinger i forbindelse med godkjenning 

etter generell ordning og for godkjenning etter 
kvalifikasjonsbevis

– Endringer i krav til varighet for noen harmoni-
serte utdanninger

– Mulighet for innføring av felles opplærings-
prinsipper, herunder felles opplæringsramme 
og felles opplæringsprøve

– Krav til språk er klargjort
– Økt krav til administrativt samarbeid via infor-

masjonssystemet for det indre marked (IMI)
– Varslingsplikt i tilfeller hvor yrkesutøver har 

mistet retten til å utøve yrket eller blitt domfelt 
for bruk av falske dokumenter

– Elektronisk tilgjengelig informasjon om regu-
lerte yrker

– Elektronisk søknad for godkjenning av yrkes-
kvalifikasjoner

– Opprettelse av et assistansesenter

Fristen for å gjennomføre direktiv 2013/55/EU i 
EU var 18. januar 2016.

I endringsdirektivet settes det økt krav til admi-
nistrativt samarbeid via informasjonssystemet for 
det indre marked (IMI) mellom ansvarlige myndig-
heter. De ulike endringene vil kunne gjøre det 
enklere for yrkesutøverer fra EU/EØS-stater å få 
godkjent sine yrkeskvalifikasjoner i Norge. Det 
samme vil gjelde for norske borgere som ønsker å 
arbeide i en annen EØS-stat.

Europakommisjonen har også utarbeidet en til-
hørende rettsakt om prosedyrer for utstedelse av 
profesjonskort og bruk av varslingsplikt (Kommi-
sjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/983) 
som ble vedtatt 24. juni 2015. Gjennomføring av 
denne forordningen krever ikke lovendringer og 
antas ikke å være av en slik art at Stortingets sam-
tykke til innlemmelse er nødvendig i medhold av 
Grl. § 26 annet ledd, fordi endringsdirektivet gjen-
nomføres i lov. Kommisjonens gjennomføringsfor-
ordning (EU) 2015/983 vil først kunne tas inn i 
EØS-avtalen etter at endringsdirektivet er tatt inn, 
forutsatt at Stortinget har gitt sitt samtykke til god-
kjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017 
av 5. mai 2017. 

3 Nærmere om innholdet i det nye 
endringsdirektivet

3.1 Europeisk profesjonskort for utvalgte 
yrker

Bestemmelsene om profesjonskort omfattes av 
artikkel 4a til 4e og er nye. Bestemmelsene gjel-
der for både midlertidig tjenesteytelse og etable-
ring. 

Profesjonskortet er ikke et fysisk kort, men et 
system hvor godkjenningskontorene i hjemstat og 
vertsstat bekrefter yrkesutøvers yrkeskvalifikasjo-
ner gjennom informasjonssystemet for det indre 
marked (IMI). Dette er en lukket database som 
Europakommisjonen har utviklet og som bl.a. 
benyttes av ansvarlige myndigheter til å stille 
spørsmål og overføre informasjon i forbindelse 
med behandling av søknader om godkjenning av 
yrkeskvalifikasjoner. 

Yrkesutøver må opprette en profil via nettsi-
den YourEurope og laste opp all nødvendig doku-
mentasjon. Informasjonen overføres til IMI og til 
ansvarlig myndighet i hjemstaten. Ansvarlig myn-
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dighet i hjemstaten skal utstede eventuelle erklæ-
ringer etter direktivet. Dette kan for eksempel 
være bekreftelse på at yrkesutøver er lovlig eta-
blert, jf. artikkel 7 nr. 2 bokstav b. Ansvarlig myn-
dighet både i hjemstaten og i vertsstaten vil bli 
underlagt flere saksbehandlingsregler- og frister, 
herunder veiledning, verifisering av dokumenter 
og oppdatering av IMI-databasen. Det gis videre 
adgang til å klage på manglende fattet vedtak. Pro-
fesjonskortet gir ingen automatisk rett til å utøve 
et regulert yrke, men det skal anses som en søk-
nad om godkjenning. Det kan være andre krav 
som f.eks. krav til registrering som gjør at det 
ikke blir en automatisk godkjenning for å kunne 
utøve yrket, men saksbehandlingsfristene skal 
regnes fra søknad om profesjonskort. Ved at alle 
dokumentene er kontrollert i forbindelse med 
behandlingen av profesjonskort – og i de tilfellene 
der det er aktuelt, når utlikningstiltak er gjennom-
ført – vil en godkjenning for yrkesutøver kunne 
skje raskt etter, eller i de fleste tilfeller samtidig 
med utstedelse av profesjonskort. Utlikningstiltak 
er virkemidler myndighetene kan iverksette når 
det er avdekket mangler i søkers utdanningsbak-
grunn sammenliknet med det som kreves for 
yrkesutøvelse i Norge. Det kan være en egnet-
hetsprøve eller vedtak om en prøveperiode. Ved 
midlertidig tjenesteyting hvor vertsstaten ikke 
skal forhåndskontrollere yrkeskvalifikasjonene, 
vil hjemstaten utstede profesjonskort og yrkesutø-
ver kan derfor utøve yrket med én gang. 

Følgende yrker vil i første omgang omfattes av 
ordningen med profesjonskort:
– sykepleier med ansvar for alminnelig sykepleie
– provisorfarmasøyt
– fysioterapeut
– eiendomsmegler
– fjellfører1

Europakommisjonen vurderer å innføre profe-
sjonskort for flere yrker etter hvert.

3.2 Delvis adgang til et yrke

Bestemmelsene om delvis adgang til et yrke 
omfattes av artikkel 4f, og er nytt som følge av 
endringsdirektivet. Endringen stadfester praksis 
fra EU-domstolen. 

Formålet med bestemmelsen er å legge til 
rette for at yrkesutøvere kan utøve et yrke de er 
fullt ut kvalifisert for i hjemstaten uten å måtte ta 
hele utdanningen på nytt i vertsstaten. 

Hovedregelen er at ansvarlig myndighet, etter 
å ha vurdert godkjenning og kommet til at dette 
ikke vil innvilges, kan vurdere om vilkårene for å 
innvilge delvis adgang til et yrke er oppfylt. Dette 
skal skje etter en individuell vurdering. For at 
yrkesutøver skal få delvis adgang, må vedkom-
mende oppfylle følgende tre kumulative vilkår: 
– Yrkesutøver må være fullt ut kvalifisert til å 

utøve yrket i hjemstaten.
– Forskjellen mellom yrkesutøvers kvalifikasjo-

ner og de kvalifikasjoner som kreves i Norge er 
så store at yrkesutøver må ta hele utdanningen 
på nytt.

– Yrkesaktiviteten kan skilles ut fra andre aktivi-
teter som hører inn under det regulerte yrket i 
Norge. 

Delvis adgang vil kun være aktuelt der yrkesakti-
viteten kan skilles fra andre aktiviteter som hører 
inn under det regulerte yrket. For yrker hvor kun 
yrkestittelen er regulert vil det dermed ikke 
kunne gis delvis adgang.

Retten til delvis adgang kan avslås dersom det 
foreligger tvingende allmenne hensyn som sikrer 
måloppnåelse for reguleringen av yrket, og at det 
ikke går lenger enn det som er nødvendig for å 
oppnå målet. Et eksempel på tvingende allmenne 
hensyn kan være dersom delvis adgang får konse-
kvenser for pasientsikkerheten. Da kan delvis 
adgang avslås. 

Dersom yrkesutøver har fått delvis adgang til 
yrket, skal yrkesaktiviteten bli utøvd i tråd med 
den yrkestittelen som ble gitt i hjemstaten. Yrkes-
utøvere som har fått delvis adgang, skal tydelig-
gjøre omfanget av yrkeskvalifikasjonene overfor 
tjenestemottakere, slik at mottakeren vet hvilken 
del av yrket yrkesutøveren kan utøve. 

Retten til delvis adgang gjelder ikke for yrkes-
utøver som omfattes av automatisk godkjenning 
på grunn av yrkeserfaring etter artikkel 17 til 19, 
eller yrker hvor utdanningen er harmonisert 
(lege, sykepleier, jordmor, farmasøyt, tannlege, 
veterinær eller arkitekt2). Delvis adgang gjelder 
heller ikke ved felles opplæringsprinsipper etter 
artikkel 49a og 49b. Dersom yrkesutøver ikke 
omfattes av automatisk godkjenning og dermed 
ikke oppfyller kravene til yrkeserfaring iht. artik-
kel 17 til 19, skal personen vurderes etter den 
generelle ordningen. Dette kommer frem av artik-
kel 10 bokstav a. I slike tilfeller kan godkjennings-
kontoret likevel vurdere delvis adgang til yrket 
dersom vilkårene ellers er oppfylt.

1  Fjellfører er ikke regulert yrke i Norge 2  Arkitekt er ikke et regulert yrke i Norge.
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3.3 Forenklinger i forbindelse med 
godkjenninger

Midlertidig tjenesteytelse

Direktiv 2005/36/EF har et vesentlig skille mel-
lom midlertidig tjenesteyting/yrkesutøvelse og 
etablering i en annen stat. Direktivet har til hen-
sikt å gjøre det lettere for borgerne å tilby midler-
tidig yrkesutøvelse i andre stater enn i den staten 
han eller hun er etablert. Skillet mellom etable-
ring og midlertidig yrkesutøvelse får betydning 
bl.a. for hvilken dokumentasjon som kan kreves 
av tjenesteyter, og om godkjenning av yrkeskvali-
fikasjoner er en betingelse for tjenesteytingen.

Direktiv 2005/36/EF artikkel 5-9 fastsetter et 
prinsipp om frihet til å tilby midlertidig tjenester. I 
endringsdirektivet er det foretatt noen få 
endringer. Kravet til dokumentert praksis er 
endret for yrkesutøvere som kommer fra en EØS-
stat hvor det aktuelle yrket eller utdanningen ikke 
er lovregulert, fra to års yrkesutøvelse, til ett år de 
siste ti årene. Videre er det noen presiseringer om 
den dokumentasjon som ansvarlig myndighet kan 
kreve av yrkesutøver. For å utøve yrker som har 
betydning for pasientsikkerhet, kan ansvarlig 
myndighet blant annet kreve at yrkesutøver leve-
rer en erklæring på språkkunnskaper. Det kan 
dessuten kreves bevis for at yrkesutøver ikke har 
mistet retten til å utøve yrket eller ikke er dømt 
for noe straffbart forhold for yrker innenfor sik-
kerhetssektoren, helsesektoren og yrker som 
omfatter undervisning av mindreårige barn, her-
under barnepass og førskoleundervisning. Videre 
er reglene for forhåndskontroll presisert noe. 

Etter artikkel 8 kan ansvarlig myndighet i 
vertsstaten undersøke blant annet yrkesutøvers 
vandel og hvorvidt vedkommende har fått autori-
sasjon eller annen type godkjenning hos ansvarlig 
myndighet i staten hvor han eller hun er etablert. 
Bestemmelsen er presisert ved endringsdirekti-
vet. Ansvarlig myndighet i Norge kan ved rimelig 
tvil be ansvarlig myndighet i annen EØS-stat om 
følgende informasjon:
– At yrkesutøveren er lovlig etablert. 
– Om yrkesutøverens redelige adferd.
– Om fravær av disiplinære eller strafferettslige 

sanksjoner i forbindelse med utøvelse av yrket.

Etablering – generell ordning for godkjenning etter 
kvalifikasjonsbevis

Generell godkjenning etter kvalifikasjonsbevis 
reguleres i artikkel 10 til 14 i direktiv 2005/36/EF. 
Reglene omtales ofte som godkjenning etter den 
generelle ordningen. Det omfatter alle regulerte 

yrker som ikke omfattes av godkjenning etter 
kapittel II i direktivet om godkjenning på grunn-
lag av yrkeserfaring, eller kapittel III om godkjen-
ning på grunnlag av samordning av minstekrav i 
utdanning (harmoniserte utdanninger) i direkti-
vet. Videre skal reglene om generell godkjenning 
benyttes subsidiært i forhold til godkjenning etter 
kapittel II. 

Endringsdirektivet har forenklet og endret 
reglene noe når det gjelder vilkår for godkjenning 
(kvalifikasjonsnivåene) og utligningstiltak, jf. 
omtale nedenfor. Det er nytt at ansvarlig myndig-
het også skal ta hensyn til livslang læring i forbin-
delse med vurdering av utligningstiltak. Livslang 
læring er etter nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 
for livslang læring (NKR) omtalt som læring gjen-
nom livsløpet som resulterer i økt kunnskap, 
ferdigheter, kompetanse og kvalifikasjoner.

Kvalifikasjonsnivåene (a til e) i den generelle 
ordningen for godkjenning er regulert i artikkel 
11, jf. omtale i St.prp. nr. 29 (2007–2008) s. 5. De 
endringer som er gjort i artikkelen er av mer tek-
niske art.

Vilkårene for godkjenning i artikkel 13 er 
endret. Før endringen var det et vilkår at kvalifika-
sjonsbeviset var mindre enn ett kvalifikasjonsnivå 
under det som kreves i den staten yrkesutøveren 
ønsker å etablere seg i (vertsstaten). Dette betød 
at dersom kravet for å utøve et yrke i hjemstaten 
var nivå b og kravet i vertsstaten var nivå d kunne 
godkjenningskontoret avslå søknaden. End-
ringen er nå at det ikke er noen henvisning til at 
yrkesutøver må ha kvalifikasjonsbevis minst 
nivået rett under det som kreves i vertsstaten. 
Endringen har som følge at yrkesutøver med kva-
lifikasjonsbevis på nivå b skal vurderes selv om 
kravet i vertsstaten er nivå d. Dersom kravet i 
vertsstaten er nivå e, og yrkesutøver kun har nivå 
a, vil ansvarlig myndighet kunne nekte godkjen-
ning. Kravet til dokumentert praksis er også 
endret for yrkesutøvere som kommer fra en EØS-
stat hvor det aktuelle yrket eller utdanningen ikke 
er lovregulert, fra to års yrkesutøvelse, til ett år de 
siste ti årene. 

Bestemmelsene om utligningstiltak, herunder 
egnethetsprøve og prøveperiode, reguleres i 
artikkel 14 og er endret ved endringsdirektivet.

Ansvarlig myndighet kan kreve at yrkesutøver 
må gjennomføre et utligningstiltak dersom inn-
holdet i yrkesutøvers utdanning avviker vesentlig 
fra innholdet i den utdanningen som gis i Norge. 
Det samme gjelder hvis det aktuelle yrket i Norge 
omfatter regulerte yrkesaktiviteter som ikke inn-
går i en sammenlignbar form i det tilsvarende 
yrket i yrkesutøvers hjemstat, og det i Norge kre-
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ves en særskilt utdanning som er vesentlig for-
skjellig fra yrkesutøvers utdanning. Tidligere 
kunne ansvarlig myndighet pålegge yrkesutøver å 
gjennomføre utligningstiltak dersom varigheten 
av utdanningen var et år kortere enn det som kre-
ves i norsk utdanning. Nå er dette kravet tatt ut, 
og det skal kun vurderes om det foreligger vesent-
lige forskjeller.

3.4 Endringer i krav til varighet for enkelte 
harmoniserte utdanninger

Kapittel III i direktiv 2005/36/EF videreførte tolv 
tidligere direktiver om samordning av minstekrav 
for utdanning. Det gjelder yrkene lege, sykepleier, 
tannlege, veterinær, jordmor, provisorfarmasøyt 
og arkitekt. Endringsdirektivet endrer reglene 
noe når det gjelder krav til utdanningenes lengde 
og krav til innhold i utdanningene. 

Utdanningene i Norge tilfredsstiller dagens 
krav i direktivet. Alle endringer i den tekniske 
beskrivelsen av harmoniserte utdanninger i ved-
legg VII til EØS-avtalen må notifiseres hos EFTAs 
overvåkningsorgan (ESA). Dersom Norge ser 
behov for å foreslå slike endringer, vil ESA på 
samme måte som i dag gjennomgå utdanningene 
og vurdere de opp mot direktivets krav.

Lege

Endringsdirektivet fastslår at minimumskravet for 
den medisinske grunnutdanningen skal tilsvare 
minst fem års studier og minst 5 500 timer teore-
tiske og praktiske studier ved et universitet eller 
annen høyere utdanningsinstitusjon. Lengden på 
utdanningen kan også uttrykkes i det europeiske 
systemet European Credit Transfer and Accumula-
tion System (ECTS).

For de medisinske spesialistutdanningene som 
omfattes av direktivet gis det nå i direktivet en 
mulighet til å bygge på en ny spesialistutdanning 
fra deler av en annen utdanning som har samme 
innhold. En kan maksimalt godskrive halvparten 
av utdanningen. Direktivet sier at kravene og pro-
sedyrene må reguleres i nasjonalt regelverk. 

Sykepleier

I endringsdirektivet forutsettes at adgangen til 
sykepleieutdanningen enten er:
a. Minst tolv-års grunnleggende skolegang som 

gir adgang til universitet eller annen høyere 
utdanningsinstitusjon, eller 

b. Minst ti års grunnleggende skolegang som gir 
adgang til en yrkesskole eller en yrkesfaglig 
utdanning innenfor sykepleie.

Videre er kravet til samlet omfang av utdanningen 
presisert i endringsdirektivet. Den skal tilsvare 
minst tre års studier og minst 4 600 timer. Leng-
den på utdanningen kan uttrykkes i ECTS. Disse 
kravene er nye sammenliknet med tidligere. Det 
kan gis dispensasjon for personer som har gjen-
nomgått en del av utdanningen i forbindelse med 
annen utdanning som er på et tilsvarende nivå 
som sykepleieutdanningen. 

Kompetansekravene er også endret noe i 
endringsdirektivet.

Tannlege

Endringsdirektivet fastslår at minimumskravet til 
utdanningen for tannlege skal tilsvare minst fem 
års studier og minst 5 000 timer teoretiske og prak-
tiske studier ved et universitet eller annen høyere 
utdanningsinstitusjon. Lengden på utdanningen 
kan uttrykkes i ECTS. Kravet om antall timer er 
nytt sammenliknet med direktiv 2005/36/EF. 

Veterinær

For veterinær er det noen presiseringer om hvilke 
kunnskaper og ferdigheter en skal ha ervervet 
seg via studiene. 

Jordmor

Kravet til grunnutdanningen for opptak til studiet 
er endret fra ti år til tolv år ved endringsdirektivet. 
Som tidligere kan inntakskravet være at en er 
utdannet sykepleier før en starter jordmorutdan-
ningen. For sykepleiere er kravet ti års grunnut-
danning, se omtale over. 

Farmasøyt

I endringsdirektivet er det presisert at kravet til 
seks måneders praksis kan skje under eller etter 
teoretisk og praktisk utdanning. 

Arkitekt

Ved endringsdirektivet er krav til utdanningens 
lengde endret. Den skal enten tilsvare fem år på 
universitet eller tilsvarende, eller fire år på univer-
sitet eller tilsvarende og to års praksis. 
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Fremme faglig utvikling

Endringsdirektivet endrer artikkel 22 i direktivet 
2005/36/EF, ved at statene skal fremme løpende 
faglig utvikling for å sikre at yrkesutøvere som 
omfattes av de harmoniserte utdanningene kan 
oppdatere sine kunnskaper, ferdigheter og kom-
petanse for å opprettholde en sikker og effektiv 
utøvelse av yrket. I Norge er dette prinsippet alle-
rede regulert gjennom universitets- og høyskole-
lovens § 1-3 bokstav a, g og i.

3.5 Godkjenning som følge av felles 
opplæringsprinsipper

Ordningen om felles opplæringsprinsipper erstat-
ter ordningen med felles plattformer i artikkel 15 i 
direktiv 2005/36/EF. Artikkel 15 ble opphevet ved 
endringsdirektivet. Bakgrunnen for opphevelsen 
av artikkel 15 var at ingen medlemsland fremmet 
forslag til felles plattformer, og Europakommisjo-
nen mente derfor at ordningen ble for vanskelig å 
administrere. Det blir derfor innført en ny ord-
ning med mulighet for å innføre felles opplærings-
prinsipper, herunder felles opplæringsrammer 
eller felles opplæringsprøve i EØS, for det enkelte 
yrket. Denne ordningen er nå regulert i artikkel 
49a og 49b.

Europakommisjonen har foreløpig ikke utar-
beidet gjennomføringsforordninger for disse ord-
ningene, men Europakommisjonen har startet et 
arbeid med å vurdere en eventuell utvikling av fel-
les opplæringsprøver for yrket skiinstruktør, her-
under en kartlegging av kvalifikasjonskrav og 
utdanningsnivå i de enkelte medlemslandene. 
Dette arbeidet vil bygge på en Memorandum of 
Understanding (MoU) som enkelte medlemsland 
har inngått for yrket skiinstruktør. Skiinstruktør 
er ikke et regulert yrke i Norge og deltar derfor 
ikke i denne MoU'en. 

Videre har Europakommisjonen startet et 
arbeid med å se på muligheten for felles opplæ-
ringsrammer for sivilingeniør bygg og anlegg og 
sivilingeniør miljøteknikk (ISCO-koder 2142 og 
2143). Dette arbeidet er i en helt innledende fase. 
Ingeniør og sivilingeniør er ikke regulerte yrker i 
Norge. Europakommisjonen har ennå ikke fattet 
noe beslutning om å utarbeide felles opplærings-
rammer og dersom de gjør det forventes det at 
arbeidet vil ta tid før opplæringsrammene eller 
prøven blir vedtatt.

3.6 Krav til språkkunnskaper

Krav til språkkunnskaper er regulert i artikkel 53 
i direktiv 2005/36/EF. Artikkel 53 er endret i 
endringsdirektivet for å presisere reglene om 
språkkunnskaper. Det nye er at myndighetene i 
gitte tilfeller kan kreve at yrkesutøver innehar 
nødvendige språkkunnskaper. 

Språkkontroll kan innføres for yrker som har 
konsekvenser for pasientsikkerhet. For andre 
yrker kan det kreves språkkontroll hvis det fore-
ligger særlig tvil om yrkesutøvers språkkunnska-
per er tilstrekkelige for å kunne utøve yrket i 
Norge. Språkkontrollene skal være proporsjonale 
i forhold til den aktiviteten som skal utføres.

Kontrollen skal som før, foretas etter at søknad 
om godkjenning er vurdert. Det vil si at myndig-
hetene kan gi en godkjenning, men at yrkesutøve-
ren ikke kan starte i yrket før nødvendige språk-
kunnskaper er tilegnet. 

3.7 Administrativt samarbeid

Krav til administrativt samarbeid er regulert i 
artikkel 56 i direktiv 2005/36/EF. Bestemmelsen 
setter krav til at ansvarlige myndigheter i Norge 
skal samarbeide med andre ansvarlige myndig-
heter i EØS i forbindelse med godkjenning av 
yrkeskvalifikasjoner. 

Ansvarlige myndigheter skal utveksle informa-
sjon om disiplinære og strafferettslige sanksjoner 
som vil ha konsekvenser for utøvelsen av yrket. I 
endringsdirektivet slås det fast at ansvarlige 
myndigheter skal benytte IMI ved slik informa-
sjonsutveksling.

3.8 Dokumentasjonskrav

I artikkel 50 er det listet opp hvilke dokumenter 
godkjenningskontoret kan be yrkesutøver om ved 
en søknad om etablering. Ansvarlig myndighet 
kan blant annet kreve bevis på identitet, bekref-
telse på yrkeserfaring, vandelsattest, forsikrings-
poliser med mer. For en uttømmende liste vises 
det til vedlegg VII i direktiv 2005/36/EF.

Med endringsdirektivet er artikkel 50 endret 
noe ved at ansvarlig myndighet i de tilfellene det 
foreligger rimelig tvil, også kan kreve at hjemsta-
ten bekrefter at yrkesutøveren ikke har mistet ret-
ten til å utøve yrket i hjemstaten som følge av 
embetsforseelse eller domfellelse for lovbrudd. 
Slik utveksling av informasjon skal foregå via IMI.
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3.9 Varslingsplikt

Krav til varslingsplikt er nytt og er regulert i artik-
kel 56a. 

Det er et krav etter direktivet at ansvarlig myn-
dighet skal melde fra innen tre dager til samtlige 
EØS-stater dersom en yrkesutøver har fått 
begrenset eller er fradømt retten til å utøve yrket, 
både midlertidig og permanent. 

Varslingsplikten gjelder for følgende yrker:
– allmennlege
– spesialistlege
– sykepleier med ansvar for alminnelig sykepleie
– tannlege
– spesialisttannlege
– veterinær
– jordmor
– provisorfarmasøyt
– yrker som har konsekvenser for pasientsikker-

het
– yrker som gjelder opplæring av mindreårige, 

inkludert barnehage.

Det kan også være andre regulerte yrker som har 
med opplæring å gjøre og som vil omfattes av 
varslingsplikt, enn barnehageyrker og læreryr-
ker. Det har vært diskutert innad i EU hvorvidt 
trafikklærer, kateket, prest og diakon skal være 
omfattet av varslingen. Europakommisjonen leg-
ger opp til at medlemsstatene selv vurderer hvor-
vidt et yrke skal omfattes av varslingsplikt, men 
presiserer at en vid tolkning kan legges til grunn.

Det er viktig å presisere at selv om en yrkesut-
øver mister retten til å utøve et yrke i en stat, så vil 
ikke det automatisk føre til at yrkesutøveren mis-
ter retten til å utøve yrket i andre stater. Det er 
variasjoner mellom statene for hva som skal til for 
å miste sin godkjenning/autorisasjon, og dersom 
en yrkesutøver som har mistet retten til å utøve 
yrket i en stat søker om godkjenning i en annen 
stat, må vertsstaten på selvstendig grunnlag vur-
dere om de skal gi godkjenning/autorisasjon. 

Ansvarlig myndighet skal også melde fra til 
samtlige EØS-stater når det foreligger dom for 
bruk av falske vitnemål i forbindelse med søknad 
om godkjenning for yrker som omfattes av loven. 
Dette gjelder uansett yrke og er ikke begrenset til 
de yrkene som er nevnt over.

3.10 Elektronisk informasjon og prosedyrer

Krav til elektronisk informasjon er regulert i artik-
kel 57 i direktiv 2005/36/EF. Bestemmelsen er 
endret med endringsdirektivet. Det er et krav om 
at en rekke opplysninger skal gjøres tilgjengelig 

elektronisk via kontaktpunktet for tjenestedirekti-
vet. Det skal også være mulig å søke godkjenning 
gjennom dette kontaktpunktet. Etter tjenesteloven 
er Altinn kontaktpunkt for tjenestedirektivet i 
Norge.

Informasjon om regulerte yrker, søknadsprose-
dyrer m.m. er nå tilgjengelig på Altinns nettsider. 

3.11 Elektronisk søknad

Bruk av elektronisk søknad er nytt og er regulert i 
artikkel 57a. Bestemmelsen slår fast at yrkesutø-
vere skal kunne søke om godkjenning gjennom en 
elektronisk søknad hos kontaktpunktet for tje-
nestedirektivet eller hos den ansvarlige myndighet. 
Bestemmelsen presiserer at bruk av elektronisk 
søknad ikke hindrer ansvarlige myndigheter fra å 
kreve bekreftede kopier hvis det foreligger rimelig 
tvil. Der det er mulig skal kontaktpunktet eller 
ansvarlige myndigheter tillate bruk av elektroniske 
signaturer. Bruk av elektronisk søknad gjelder ikke 
ved prøveperiode eller egnethetsprøve.

Altinn har fått i oppdrag å utarbeide en slik 
elektronisk søknadsportal. 

3.12 Assistansesenter

Krav til opprettelse av et assistansesenter er nytt 
og er regulert i artikkel 57b. Assistansesenteret 
skal veilede yrkesutøvere og andre assistansesen-
tre i EØS om innholdet i direktivet samt informere 
om norsk lovverk og regulerte yrker. 

Assistansesenteret overtar funksjonene til 
dagens kontaktpunkt (som i Norge er NOKUT). 
Oppgavene som legges til assistansesenteret er 
ikke vesentlig endret fra de oppgavene som alle-
rede ligger til dagens kontaktpunkt. 

Assistansesenteret skal ikke overta godkjen-
ningskontorenes selvstendige informasjonsoppga-
ver eller ansvar. Assistansesenterets hovedopp-
gave er informasjon og veiledning, ikke saksbe-
handling.

Assistansesenteret skal hjelpe yrkesutøvere i å 
utøve sine rettigheter etter direktivet, enten alene 
eller i samarbeid med andre assistansesentre eller 
kontaktpunktet etter tjenestedirektivet i Norge 
(Altinn). 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
(NOKUT) har fått oppgaven å være assistansesen-
ter etter direktivet i Norge. 

3.13 Koordinator

Krav til koordinator er regulert i artikkel 56 nr. 4 i 
direktiv 2005/36/EF. Det fremgår av bestemmel-
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sen at hver EØS-stat skal utpeke en koordinator 
for direktivet. I St.prp. nr. 29 (2007–2008) ble det 
bestemt at Kunnskapsdepartementet er koordina-
tor for direktivet.

Koordinators oppgaver er å:
– fremme ensartet gjennomføring av direktivet
– innhente alle relevante opplysninger for gjen-

nomføring av direktivet
– behandle forslag om felles opplæringsrammer 

og felles opplæringsprøver
– utveksle opplysninger om beste praksis for å 

oppnå en best mulig faglig utvikling
– utveksle opplysninger om beste praksis om 

bruk av utligningstiltak

De fire siste strekpunktene er nye med endrings-
direktivet.

3.14 Gjennomgang av regulerte yrker

Etter artikkel 59 skal landene foreta en gjennom-
gang av de regulerte yrkene som omfattes av 
yrkeskvalifikasjonsdirektivet, og vurdere hvorvidt 
reguleringen oppfyller kravene i artikkelen. I 
følge artikkel 59 nr. 3 skal kravene i reguleringen 
være forenelig med følgende prinsipper:
a. kravene skal verken direkte eller indirekte dis-

kriminere på grunnlag av nasjonalitet eller opp-
holdssted,

b. kravene må være begrunnet ut fra tvingende 
allmenne hensyn,

c. kravene må være egnet til å sikre at det fast-
satte målet med reguleringen nås, og må ikke 
gå lenger enn det som er nødvendig for å nå 
dette målet. 

I Norge ble det gjennomført en slik gjennom-
gang sommer/høsten 2015 og rapport ble over-
sendt til Europakommisjonen 27. januar 2016. 
Rapporten ble publisert på nettsidene til Europa-
kommisjonen. 

Europakommisjonen publiserte 10. januar 
2017et forslag til et nytt direktiv om proporsjonali-
tetsvurdering av regulerte yrker. Forslaget er per 
august 2017, til behandling i Rådet- og Europapar-
lamentet. 

4 EØS-komiteens beslutning

I henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 94/
2017 av 5. mai 2017 skal EØS-avtalens vedlegg VII 
om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og ved-
legg X om tjenester generelt, endres. 

EØS-komiteens beslutning inneholder en for-
tale og fem artikler. I innledningen vises det til 
EØS-avtalen, særlig til artikkel 98, som gjør det 
mulig å endre vedleggene til avtalen gjennom 
beslutning i EØS-komiteen. 

Artikkel 1 nr. 1 slår fast at vedlegg VII nr. 1 
endres ved at direktiv 2013/55/EU tas inn i EØS-
avtalen. I nr. 4 bokstav C) innfører et tillegg i artik-
kel 21a nr. 4 i direktivet. I følge teksten gis EFTAs 
overvåkingsorgan (ESA) kompetanse til å anbe-
fale endringer i listen over harmoniserte utdan-
ninger inntatt i EØS-avtalens vedlegg VII. Dette 
gjelder kun i de tilfeller der den aktuelle EFTA-
stat har sendt melding til ESA om endringer i tit-
ler, kvalifikasjonsbevis og/eller organ som utste-
der dette for de harmoniserte utdanningene i en 
EFTA-stat. ESA utsteder en anbefaling. Den for-
melle innlemmelsen i EØS-avtalen skjer imidlertid 
først gjennom en beslutning fattet av EØS-komi-
teen. I nr. 5 tilføyes den medisinske spesialiteten 
medisinsk genetikk. 

Artikkel 2 slår fast at vedlegg X nr. 2 endres. 
Artikkel 3 fastsetter at teksten til direktiv 

2013/55/EU på islandsk og norsk, som vil bli 
kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske uni-
ons tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 4 slår fast at beslutningen trer i kraft 
forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle medde-
lelser etter avtalens art. 103 nr. 1. 

Artikkel 5 slår fast at beslutningen skal kunn-
gjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende.

5 Forholdet til norsk rett

Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkes-
kvalifikasjoner er gjennomført i norsk rett hos det 
enkelte fagdepartement, og da i 28 forskjellige for-
skrifter. Se omtale i Prop. 139 L (2015–2016) Lov 
om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvali-
fikasjonsloven). 

Direktiv 2005/36/EF og endringsdirektivet 
inneholder bestemmelser som retter seg til myn-
dighetene i en stat, bestemmelser som stiller krav 
til nasjonalt regelverk og bestemmelser som gir 
rettigheter og plikter til private rettssubjekter. For 
bl.a. å sikre en helhetlig og ensartet gjennomfø-
ring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet anser Kunn-
skapsdepartementet at både direktiv 2005/36/EF 
og endringsdirektivet bør gjennomføres i en ny 
lov med tilhørende forskrifter. Kunnskapsdeparte-
menet fremmet 10. juni 2016 en egen lovproposi-
sjon om en ny lov om godkjenning av yrkeskvalifi-
kasjoner, jf. Prop. 139 L (2015–2016) Lov om god-
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kjenning av yrkeskvalifikasjoner (Yrkeskvalifika-
sjonsloven). Loven ble vedtatt i Stortinget 7. mars 
2017. Loven trer i kraft 1. januar 2018. 

Yrkeskvalifikasjonsloven gjelder ikke for yrker 
som omfattes av helsepersonelloven og dyrehelse-
personelloven. For godkjenning av yrkeskvalifika-
sjoner for disse yrkene gjelder egne lover og for-
skrifter som allerede gjennomfører direktiv 2005/
36/EF. 

Ved innlemmelse av endringsdirektivet gis 
ESA kompetanse til å utstede en anbefaling om at 
listen over godkjente yrkeskvalifikasjoner i EØS-
avtalens vedlegg VII skal endres etter kontroll av 
innrapporterte endringer fra EFTA-statene. ESA 
gis kompetanse til å anbefale endringer av listen 
kun i de tilfellene den aktuelle EFTA-stat har 
sendt melding til ESA om endringer i titler, kvalifi-
kasjonsbevis og/eller organ som utsteder dette 
for de harmoniserte utdanningene i en EFTA-stat. 
Den formelle innlemmelsen i EØS-avtalen skjer 
imidlertid først gjennom en beslutning fattet av 
EØS-komiteen. Ordningen anses som uproblema-
tisk all den tid en endring av listen over norske 
yrkeskvalifikasjoner forutsetter at det er Norge 
som har meldt inn endringen i utgangspunktet. 

6 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Generelt

Endringsdirektivet vil kreve nasjonal gjennomfø-
ring på flere måter. Reglene om assistansesenter, 
elektronisk søknad, varslingsplikt og europeisk 
profesjonskort krever administrative beslutninger 
knyttet til opprettelse og drift. Reglene om admi-
nistrativt samarbeid via IMI mellom ansvarlige 
myndigheter krever løsninger for hvordan dette 
skal gjennomføres i praksis, herunder tilkobling 
til et elektronisk verktøy. 

Endringsdirektivet innfører en del nye ordnin-
ger som vil få administrative konsekvenser. Dette 
gjelder innføring av varslingsplikt dersom en yrkes-
utøver har fått begrenset eller er fradømt retten til å 
utøve yrket, europeiske profesjonskort og økt krav 
til administrativt samarbeid. Videre gir direktivet 
yrkesutøvere en rett til å søke om godkjenning 
elektronisk, enten direkte hos godkjenningsmyn-
digheten eller via et sentralt kontaktpunkt. 

Det har påløpt utgifter på om lag 2,5 mill. kro-
ner i forbindelse med utvikling av elektronisk søk-
nadsportal hos Brønnøysundregistrene (Altinn). 
Videre har NOKUT, som assistansesenter, fått økt 

driftsbudsjettet med 2,2 mill. kroner fra 2017 for å 
ivareta denne rollen, utstede profesjonskort for 
ikke-regulerte yrker, og koordinere varslinger. 
Disse utgiftene er dekket innenfor Kunnskaps-
departementets eksisterende budsjettrammer. 

Videre vil endringene kunne medføre noe økt 
ressursbruk for aktuelle godkjenningskontor i for-
bindelse med sjekk av inngående varslinger og 
ordningen med europeisk profesjonskort. Kunn-
skapsdepartementet anser at dette er mindre 
endringer som kan dekkes innenfor fagdeparte-
mentenes eksisterende budsjettrammer.

Administrativt samarbeid, varslingsplikt og europeisk 
profesjonskort

Endringsdirektivet setter krav til at administrativt 
samarbeid skal skje via IMI. Dette er et system 
som er opprettet og vedlikeholdes av EU. Det er 
ingen utgifter for statene å benytte seg av IMI og 
det er ingen kostnader i forbindelse med påkob-
ling til systemet. Det vil likevel påføre ansvarlig 
myndighet noen økte administrative byrder, her-
under saksbehandling i forbindelse med vars-
lingssaker og søknader om profesjonskort.

Elektronisk informasjon

Endringsdirektivet stiller krav om at informasjon 
om regulerte yrker og utdanninger mm. skal gjøres 
elektronisk tilgjengelig via tjenestedirektivets kon-
taktpunkt (Altinn). Kunnskapsdepartementet har 
besluttet at selv om informasjonen skal være tilgjen-
gelig via kontaktpunktet til tjenestedirektivet, bør 
det være NOKUT som har ansvaret for informasjo-
nen og oppdatering av den. Departementet har styr-
ket NOKUTs budsjett for å ivareta denne oppgaven.

Elektronisk søknad

Endringsdirektivet gir yrkesutøver en rett til å 
søke om godkjenning elektronisk enten direkte 
hos godkjenningsinstansen eller via et sentralt 
kontaktpunkt. Etablering av datasystemer som 
kan behandle en slik elektronisk søknad vil kunne 
få økonomiske konsekvenser for godkjennings-
kontorene og departementene, avhengig av hva 
slags rutiner de benytter i dag. Kunnskapsdepar-
tementet har gitt Altinn i oppdrag å utvikle en løs-
ning som sikrer en felles søknadsportal for god-
kjenning av yrkeskvalifikasjoner. Kunnskapsde-
partementet har dekket utviklingskostnadene 
med om lag 2,5 mill. kroner, innenfor Kunnskaps-
departementets budsjettrammer. 
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Assistansesenter

Dagens kontaktpunkt skal erstattes av et assistan-
sesenter. Dette vil få mindre økonomiske konse-
kvenser da arbeidsoppgavene ikke vil bli vesentlig 
endret fra dagens kontaktpunktfunksjon. Assis-
tansesenteret skal veilede yrkesutøvere og andre 
assistansesentre i EØS om innholdet i direktivet 
samt informere om norsk lovverk og regulerte 
yrker. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
(NOKUT) er tildelt oppgaven som assistansesen-
ter og har fått tilført en økning i budsjettrammen 
på om lag 2,2 mill. kroner til dette og andre opp-
gaver. 

7 Konklusjon og tilrådning

Direktiv 2013/55/EU endrer direktiv 2005/36/EF 
ved at det bl.a. innføres profesjonskort og vars-
lingsplikt for enkelte yrker, og at det settes økt 
krav til administrativt samarbeid mellom ansvar-
lige myndigheter. Det åpnes også for delvis 
adgang til et yrke på visse kriterier. Endringene vil 
kunne gjøre det enklere for en yrkesutøver å få 
godkjent sine yrkeskvalifikasjoner i Norge. Det 
samme vil gjelde for norske borgere som ønsker 

arbeid i en annen EØS-stat. Det anses som positivt 
at direktivet gjennomføres i norsk rett.

Kunnskapsdepartementet tilrår deltakelse i 
EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017 av 5. mai 
2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av europapar-
laments- og rådsdirektiv 2013/55/EU om endring 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF 
om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og for-
ordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssam-
arbeidet gjennom informasjonssystemet for det 
indre marked («IMI-forordningen»). Utenriks-
departementet slutter seg til dette. 

Utenriksdepartementet. 

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om samtykke til godkjenning av EØS-komi-
teens beslutning nr. 94/2017 av 5. mai 2017 om 
innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/
EU om endring av direktiv 2005/36/EF om god-
kjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning 
(EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeidet 
gjennom informasjonssystemet for det indre mar-
ked («IMI-forordningen»). 

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 
94/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 
2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltnings-
samarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen»), i samsvar med 
et vedlagt forslag.
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Forslag

 til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 94/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse 

i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 
2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og 

forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeidet 
gjennom informasjonssystemet for det indre marked 

(«IMI-forordningen»)

I

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komi-
teens beslutning nr. 94/2017 av 5. mai 2017 om 
innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/
EU om endring av direktiv 2005/36/EF om god-

kjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning 
(EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeidet 
gjennom informasjonssystemet for det indre mar-
ked («IMI-forordningen»). 
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Vedlegg 1  

EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017av 5. mai 2017 
om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Godkjenning 

av yrkeskvalifikasjoner) og vedlegg X (Generelle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter 
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:
1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/55/

EU av 20. november 2013 om endring av direk-
tiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvali-
fikasjoner og forordning (EU) nr. 1024/2012 
om forvaltningssamarbeid gjennom informa-
sjonssystemet for det indre marked («IMI-for-
ordningen»)1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 213/
20112, som er innlemmet i EØS-avtalen, ble 
spesialistutdanning i medisinsk onkologi og i 
medisinsk genetikk tilføyd listen med beteg-
nelser for spesialistutdanninger i medisin i 
vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirek-
tiv 2005/36/EF3, som er innlemmet i EØS-
avtalen, og som derfor bør tilpasses for å gjen-
speile betegnelsene på de relevante utdannin-
gene i EFTA-statene.

3) EØS-avtalens vedlegg VII og X bør derfor 
endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg VII nr. 1 (europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2005/36/EF) gjøres føl-
gende endringer: 
1. Nytt strekpunkt skal lyde:

«– 32013 L 0055: Europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2013/55/EU av 20. november 
2013 (EUT L 354 av 28.12.2013, s. 132).»

2. Punkt C) oppheves.
3. Punkt A), B), D) og E) omnummereres til hen-

holdsvis punkt B), D), E og F).
4. Nye punkter A) og C) skal lyde:

«A)I artikkel 3 nr. 1 bokstav m) tilføyes ordene 
«og i EFTA-domstolens rettspraksis, i sam-
svar med EØS-avtalen» etter ordene «Den 
europeiske unions domstols rettspraksis».
(..)

C) I artikkel 21a nr. 4 skal nytt ledd lyde:
«Forutsatt at lover og forskrifter som en 

EFTA-stat har gitt melding om i henhold til 
nr. 1 i denne artikkel, er i samsvar med vil-
kårene fastsatt i dette kapittel, skal EFTAs 
overvåkingsorgan utstede en anbefaling 
om å endre vedlegg VII til EØS-avtalen for å 
ajourføre titlene som EFTA-statene har ved-
tatt som kvalifikasjonsbevis, og, dersom det 
er relevant, organet som utsteder kvalifika-
sjonsbeviset, attesten som følger med bevi-
set, og den tilsvarende yrkestittelen. EØS-
komiteen skal ta anbefalinger utstedt av 
EFTAs overvåkingsorgan i betraktning ved
endring av vedlegg VII til EØS-avtalen.»»

5. I punkt E) bokstav a) nr. iii) tilføyes følgende 
tabell:

1 EUT L 354 av 28.12.2013, s. 132.
2 EUT L 59 av 4.3.2011, s. 4.
3 EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22.

«Stat

Medisinsk  
onkologi 
Utdanningens 
korteste  
varighet: 
fem år

Medisinsk  
genetikk 
Utdanningens  
korteste  
varighet:
fire år

Tittel Tittel

Ísland Erfðalæknisfræði

Liechtenstein

Norge Medisinsk  
genetikk»
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Artikkel 2

I EØS-avtalens vedlegg X nr. 3 (europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012) skal nytt 
strekpunkt lyde: 

«– 32013 L 0055: Europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2013/55/EU av 20. november 2013 
(EUT L 354 av 28.12.2013, s. 132).»

Artikkel 3

Teksten til direktiv 2013/55/EU på islandsk og 
norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 6. mai 2017, forutsatt 
at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 
103 nr. 1 er inngitt.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde-
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni-
ons tidende.

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017.
For EØS-komiteen
Claude Maerten
Formann 
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Vedlegg 2  

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/55/EU av 
20. november 2013 om endring av direktiv 2005/36/EF 

om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) 
nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeid gjennom informa-

sjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen»)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den euro-
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 46, artik-
kel 53 nr. 1 og artikkel 62,

under henvisning til forslag fra Europakommi-
sjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til 
de nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den euro-
peiske økonomiske og sosiale komité1,

etter den ordinære regelverksprosessen2 og
ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/
EF av 7. september 2005 om godkjenning av 
yrkeskvalifikasjoner3 konsoliderte et system 
for gjensidig godkjenning som opprinnelig var 
basert på 15 direktiver. I nevnte direktiv er det 
fastsatt automatisk godkjenning av et begren-
set antall yrker på grunnlag av harmoniserte 
minstekrav til utdanning (sektoryrker), en 
generell ordning for godkjenning av kvalifika-
sjonsbevis og automatisk godkjenning av 
yrkeserfaring. Ved direktiv 2005/36/EF ble 
det også fastsatt et nytt system for fri tjenestey-
ting. Det bør minnes om at unionsborgeres 
familiemedlemmer i tredjestater har rett til 
likebehandling i samsvar med europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2004/38/EF av 29. april 
2004 om unionsborgeres og deres familiemed-
lemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt 
på medlemsstatenes territorium4. Tredjestats-
borgere kan også dra nytte av likebehandling 

når det gjelder godkjenning av diplomer, attes-
ter og andre yrkeskvalifikasjoner i samsvar 
med relevante nasjonale framgangsmåter, i 
henhold til særlige unionsrettsakter, for 
eksempel om langtidsbosatte, flyktninger, 
innehavere av «blått kort» og forskere.

2) I sin melding av 27. oktober 2010 med tittelen 
«Single Market Act, Twelve levers to boost 
growth and strengthen confidence, Working 
together to create new growth» påpekte Kom-
misjonen behovet for å modernisere unions-
retten på dette området. I sine konklusjoner av 
23. oktober 2011 støttet Det europeiske råd en 
slik modernisering og oppfordret Europaparla-
mentet og Rådet til å komme til politisk enig-
het om revisjon av direktiv 2005/36/EF innen 
utgangen av 2012. I sin resolusjon av 15. 
november 2011 om gjennomføringen av direk-
tivet om yrkeskvalifikasjoner (2005/36/EF)5

oppfordret Europaparlamentet også Kommi-
sjonen til å framlegge et forslag. I rapporten 
om unionsborgerskap av 27. oktober 2010 med 
tittelen «Dismantling the obstacles to EU citi-
zens’ rights» understrekes behovet for å redu-
sere den administrative byrden i forbindelse 
med godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

3) Offentlig oppnevnte notarer bør utelukkes fra 
virkeområdet til direktiv 2005/36/EF på bak-
grunn av de spesifikke og ulike ordningene 
som gjelder for dem i de enkelte medlemssta-
tene når det gjelder adgang til og utøvelse av 
yrket.

4) Med sikte på å styrke det indre marked og 
fremme fri bevegelighet for yrkesutøvere og 
samtidig sikre en mer effektiv og åpen god-
kjenning av yrkeskvalifikasjoner, vil et euro-
peisk profesjonskort gi en tilleggsverdi. Særlig 
vil kortet være nyttig for å lette midlertidig 

1 EUT C 191 av 29.6 2012, s. 103.
2 Europaparlamentets holdning av 9. oktober 2013 (ennå 

ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 
15. november 2013.

3 EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22.
4 EUT L 158 av 30.4.2004, s. 77. 5 EUT C 153 E av 31.5.2013, s. 15.
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mobilitet og godkjenning i henhold til ordnin-
gen for automatisk godkjenning samt å 
fremme en forenklet godkjenningsprosess i 
henhold til den generelle ordningen. Formålet 
med det europeiske profesjonskortet er å for-
enkle godkjenningsprosessen og innføre en 
kostnads- og driftseffektivitet som vil være til 
fordel for yrkesutøvere og vedkommende 
myndigheter. Ved innføringen av et europeisk 
profesjonskort bør det tas hensyn til syns-
punktene til utøverne av det berørte yrket, og 
før kortet innføres, bør det vurderes i hvilken 
grad det er egnet for det berørte yrket og 
hvordan det vil innvirke på medlemsstatene. 
Vurderingen bør om nødvendig gjennomføres 
i samarbeid med medlemsstatene. Det euro-
peiske profesjonskortet bør utstedes etter 
anmodning fra en yrkesutøver og etter at de 
nødvendige dokumentene er framlagt og ved-
kommende myndigheter har gjennomført til-
knyttede framgangsmåter for verifisering. 
Dersom det europeiske profesjonskortet utste-
des med sikte på etablering, bør det utgjøre et 
godkjenningsvedtak og behandles som alle 
andre godkjenningsvedtak i henhold til direk-
tiv 2005/36/EF. Det bør utfylle snarere enn 
erstatte andre registreringskrav som er knyt-
tet til adgang til et bestemt yrke. Det er ikke 
behov for å innføre et europeisk profesjons-
kort for juridiske yrker som det allerede er 
innført profesjonskort for i henhold til ordnin-
gen som er fastsatt ved rådsdirektiv 77/249/
EØF av 22. mars 1977 med henblikk på å lette 
den faktiske gjennomføring av advokaters 
adgang til å yte tjenester6 og europaparla-
ments- og rådsdirektiv 98/5/EF av 16. februar 
1998 om lettelse av adgangen til å utøve advo-
katyrket på permanent grunnlag i en annen 
medlemsstat enn staten der den faglige kvalifi-
kasjonen er ervervet7.

5) Virkemåten for det europeiske profesjonskor-
tet bør understøttes av informasjonssystemet 
for det indre marked (IMI) som ble opprettet 
ved europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 1024/20128. Kortet og IMI bør øke 
graden av synergi og tillit blant vedkommende 
myndigheter og samtidig fjerne administrativt 
dobbeltarbeid og gjentakelse av framgangsmå-
ter for godkjenning for vedkommende 
myndigheter samt skape mer åpenhet og sik-
kerhet for yrkesutøvere.

6) Prosessen for å søke om og utstede det euro-
peiske profesjonskortet bør være tydelig 
strukturert og omfatte sikkerhetstiltak og til-
hørende klageadgang for søkeren. Gjennomfø-
ringsrettsaktene bør angi krav til oversettelse 
og betalingsmetoder for eventuelle gebyrer 
som en søker skal betale, slik at arbeidspro-
sessen i IMI ikke avbrytes eller hindres og 
behandlingen av søknaden ikke forsinkes. Det 
er medlemsstatenes ansvar å fastsette nivået 
for gebyrene. Medlemsstatene bør imidlertid 
underrette Kommisjonen om det fastsatte 
nivået for gebyrene. Det europeiske profe-
sjonskortet og den tilknyttede arbeidsproses-
sen i IMI bør sikre at de lagrede dataene er 
pålitelige, ekte og fortrolige, og hindre ulovlig 
og urettmessig tilgang til opplysninger i 
systemet.

7) Direktiv 2005/36/EF gjelder bare yrkesutø-
vere som ønsker å utøve samme yrke i en 
annen medlemsstat. I enkelte tilfeller er den 
berørte virksomheten i vertsstaten en del av et 
yrke med et mer omfattende virksomhetsom-
råde enn i hjemstaten. Dersom forskjellene 
mellom virksomhetsområdene er så store at 
det kreves at yrkesutøveren gjennomfører et 
helt utdanningsprogram for å utligne man-
glene, og dersom yrkesutøveren anmoder om 
det, bør en vertsstat under disse særlige 
omstendighetene gi delvis adgang. Dersom 
det foreligger tvingende allmenne hensyn, 
som definert av Den europeiske unions dom-
stol i rettspraksis som gjelder artikkel 49 og 56 
i traktaten om Den europeiske unions virke-
måte (TEUV), og som fortsatt kan utvikle seg, 
bør en medlemsstat imidlertid kunne nekte å 
gi delvis adgang. Dette kan særlig være tilfelle 
for yrker i helsesektoren dersom de har sam-
menheng med offentlig helse eller pasientsik-
kerhet. Delvis adgang bør gis uten at det berø-
rer retten til å organisere seg for partene i 
arbeidslivet.

8) Med sikte på å verne lokale forbrukere i verts-
staten bør midlertidig og leilighetsvis tjeneste-
yting i medlemsstater være omfattet av sikker-
hetstiltak, særlig et krav om minst ett års 
yrkeserfaring i løpet av de siste ti årene før tje-
nesteytingen i tilfeller der yrket ikke er lovre-
gulert i hjemstaten. Når det gjelder sesong-
virksomhet, bør medlemsstatene ha mulighet 
til å gjennomføre kontroll for å verifisere at tje-
nestene som ytes på deres territorium, er av 
midlertidig og leilighetsvis art. For dette for-
mål bør vertsstaten én gang i året kunne kreve 
opplysninger om tjenestene som faktisk ytes 

6 EFT L 78 av 26.3.1977, s. 17.
7 EFT L 77 av 14.3.1998, s. 36.
8 EUT L 316 av 14.11.2012, s. 1.
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på dens territorium, i tilfeller der tjenesteyte-
ren ikke allerede har framlagt disse opplysnin-
gene på frivillig grunnlag.

9) Ifølge direktiv 2005/36/EF kan medlemssta-
tene kontrollere tjenesteyterens yrkeskvalifi-
kasjoner før tjenesten ytes for første gang når 
det gjelder lovregulerte yrker som har sam-
menheng med offentlig helse eller sikkerhet. 
Dette har ført til rettslig usikkerhet og med-
ført at det overlates til vedkommende myndig-
het å avgjøre om det er behov for en slik for-
håndskontroll. Av hensyn til rettssikkerheten 
bør yrkesutøvere vite fra begynnelsen av om 
det er nødvendig med en forhåndskontroll av 
yrkeskvalifikasjonene og når en beslutning 
kan forventes. I alle tilfeller bør vilkårene for 
slike forhåndskontroller av yrkeskvalifikasjo-
ner i henhold til fri tjenesteyting ikke være 
strengere enn i henhold til etableringsreglene. 
Når det gjelder lovregulerte yrker som har 
sammenheng med offentlig helse eller sikker-
het, bør direktiv 2005/36/EF ikke berøre med-
lemsstatenes mulighet til å pålegge en forplik-
telse om forsikringsdekning for yrkesvirksom-
het i samsvar med reglene som får anvendelse 
i henhold til europaparlaments- og rådsdirek-
tiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om anvendel-
sen av pasientrettigheter ved helsetjenester 
over landegrensene9 og europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 
2006 om tjenester i det indre marked10.

10)Ordninger for yrkesrettet utdanning og opplæ-
ring har vist seg å være et nyttig verktøy for å 
sikre ungdom arbeid og gi dem en myk over-
gang fra utdanning til arbeidslivet. Ved gjen-
nomgåelsen av direktiv 2005/36/EF bør det 
derfor fullt ut tas hensyn til særtrekkene ved 
disse.

11)For å anvende ordningen for godkjenning i 
henhold til den generelle ordningen bør de 
ulike nasjonale utdannings- og opplæringsord-
ningene inndeles i ulike nivåer. Disse nivåene, 
som er fastsatt bare for at den generelle ord-
ningen skal fungere, bør verken berøre de 
nasjonale utdannings- og opplæringsstruktu-
rene eller medlemsstatenes kompetanse på 
dette området, herunder nasjonale strategier 
for gjennomføring av den europeiske rammen 
for kvalifikasjoner (EQF). EQF er et verktøy 
for å fremme åpenhet om og sammenlignbar-
het for yrkeskvalifikasjoner og kan være en 
nyttig tilleggskilde til opplysninger for ved-

kommende myndigheter som undersøker 
yrkeskvalifikasjoner som er ervervet i andre 
medlemsstater. Som følge av Bologna-proses-
sen har institusjoner for høyere utdanning til-
passet strukturene i programmene til et sys-
tem med to nivåer, bachelor- og mastergrad. 
For å sikre at de fem nivåene som er beskrevet 
i direktiv 2005/36/EF, er forenlige med denne 
nye gradsstrukturen, bør bachelorgraden 
inngå i nivå d og mastergraden i nivå e. De fem 
nivåene som er fastsatt for anvendelsen av den 
generelle ordningen, bør i prinsippet ikke len-
ger brukes som et kriterium for å utelukke 
unionsborgere fra virkeområdet for direktiv 
2005/36/EF når dette er i strid med prinsippet 
om livslang læring.

12)Søknader om godkjenning fra yrkesutøvere 
som kommer fra medlemsstater der yrket ikke 
er lovregulert, og som har ett års yrkeserfa-
ring, bør behandles på samme måte som søk-
nader fra yrkesutøvere som kommer fra en 
medlemsstat der yrket er lovregulert. Yrkes-
kvalifikasjonene deres bør sammenlignes med 
yrkeskvalifikasjonene som kreves i vertsstaten 
på grunnlag av nivåene for yrkeskvalifikasjo-
ner som er angitt i direktiv 2005/36/EF. I til-
felle av betydelige forskjeller bør vedkom-
mende myndighet kunne innføre utligningstil-
tak. Alle ordninger for å vurdere teoretiske 
kunnskaper og praktiske ferdigheter som kan 
kreves for å få adgang til yrket som utlignings-
tiltak, bør sikre og være i samsvar med prinsip-
pene om åpenhet og upartiskhet.

13)I mangel av harmonisering av minstekrav til 
utdanning for adgang til yrkene som omfattes 
av den generelle ordningen, bør vertsstaten 
fortsatt kunne innføre et utligningstiltak. Et 
slikt tiltak bør være forholdsmessig og særlig 
ta hensyn til kunnskapene, ferdighetene og 
kompetansen som søkeren har tilegnet seg 
gjennom yrkeserfaring eller livslang læring, 
og som er formelt godkjent av et relevant 
organ. Beslutningen om å innføre et utlig-
ningstiltak bør være behørig begrunnet for at 
søkeren skal kunne forstå situasjonen bedre 
og begjære domstolskontroll ved de nasjonale 
domstolene i henhold til direktiv 2005/36/EF.

14)Gjennomgåelsen av direktiv 2005/36/EF har 
vist at det er behov for å ajourføre og klargjøre 
med mer fleksibilitet listene over industri-, for-
retnings- og håndverksvirksomhet i vedlegg 
IV, samtidig som en ordning for automatisk 
godkjenning basert på yrkeserfaring beholdes 
for disse formene for virksomhet. Vedlegg IV 
er nå basert på internasjonal standard for 

9 EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45.
10 EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36.
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næringsgruppering for alle økonomiske områ-
der (ISIC) fra 1958 og gjenspeiler ikke lenger 
den økonomiske virksomhetens gjeldende 
struktur. ISIC-klassifiseringen er gjennomgått 
flere ganger siden 1958. Kommisjonen bør 
derfor kunne tilpasse vedlegg IV for å opprett-
holde ordningen for automatisk godkjenning.

15)Løpende faglig utvikling bidrar til sikker og 
effektiv yrkesutøvelse for yrkesutøvere som 
omfattes av automatisk godkjenning av yrkes-
kvalifikasjoner. Det er viktig å oppmuntre til 
ytterligere forbedring av den løpende faglige 
utviklingen for disse yrkene. Medlemsstatene 
bør særlig oppmuntre til løpende faglig utvik-
ling for leger, leger med spesialistutdanning, 
allmennpraktiserende leger, sykepleiere med 
ansvar for alminnelig sykepleie, tannleger, 
tannleger med spesialistutdanning, veterinæ-
rer, jordmødre, farmasøyter og arkitekter. Til-
takene som medlemsstatene treffer for å 
fremme løpende faglig utvikling for disse 
yrkene, bør framlegges for Kommisjonen, og 
medlemsstatene bør utveksle beste praksis på 
området. Løpende faglig utvikling bør omfatte 
teknisk, vitenskapelig, lovgivningsmessig og 
etisk utvikling og motivere yrkesutøvere til å 
delta i livslang læring som er relevant for yrket 
deres.

16)Ordningen for automatisk godkjenning på 
grunnlag av harmoniserte minstekrav til 
utdanning avhenger av at medlemsstatene til 
rett tid underretter om nye eller endrede kvali-
fikasjonsbevis, og at disse offentliggjøres av 
Kommisjonen. Ellers har innehavere av slike 
kvalifikasjoner ingen garanti for at de omfattes 
av automatisk godkjenning. For å øke åpenhe-
ten og gjøre det lettere å undersøke nye titler 
bør medlemsstatene framlegge opplysninger 
om varigheten av og innholdet i utdannings-
programmene, som må være i samsvar med 
minstekravene til utdanning som er fastsatt i 
direktiv 2005/36/EF.

17)Poeng i henhold til Det europeiske system for 
overføring av studiekvalifikasjoner (ECTS) er 
allerede i bruk ved de aller fleste institusjoner 
for høyere utdanning i Unionen, og bruken av 
slike poeng blir stadig vanligere også for 
utdanning som gir de kvalifikasjonene som 
kreves for å utøve et lovregulert yrke. Derfor 
er det nødvendig å gjøre det mulig å angi et 
programs varighet også i ECTS. Denne mulig-
heten bør ikke påvirke de andre kravene til 
automatisk godkjenning. Ett ECTS-poeng til-
svarer 25–30 timers studier mens det vanligvis 
kreves 60 poeng for å fullføre ett studieår.

18)For å sikre et høyt nivå for offentlig helse og 
pasientsikkerhet i Unionen og modernisere 
direktiv 2005/36/EF er det nødvendig å endre 
kriteriene som brukes til å definere den medi-
sinske grunnutdanningen, slik at vilkårene 
som gjelder minste antall år og timer, blir 
kumulative. Formålet med denne endringen er 
ikke å senke utdanningskravene til den medi-
sinske grunnutdanningen.

19)For å forbedre mobiliteten til leger med spesia-
listutdanning som allerede har kvalifikasjons-
bevis som spesialist og deretter tar annen spe-
sialistutdanning, bør medlemsstatene kunne 
gi unntak fra enkelte deler av utdanningen der-
som disse delene av den sistnevnte utdannin-
gen allerede er bestått i det førstnevnte spesia-
listutdanningsprogrammet i en medlemsstat. 
Medlemsstatene bør innen visse grenser 
kunne gi slike unntak for medisinsk spesialist-
kompetanse som er omfattet av ordningen for 
automatisk godkjenning.

20)Sykepleieryrket har utviklet seg betydelig de 
tre siste tiårene: lokale helsetjenester, bruk av 
mer kompliserte behandlingsmetoder og en 
kontinuerlig teknologisk utvikling forutsetter 
at sykepleiere har kapasitet til å ta større 
ansvar. Sykepleierutdanningen, som fremde-
les varierer i organisering etter nasjonale tradi-
sjoner, bør gi en mer solid og resultatorientert 
garanti for at sykepleierne har tilegnet seg 
visse kunnskaper og ferdigheter under utdan-
ningen og er i stand til å anvende minst en viss 
kompetanse for å utøve virksomheten som er 
relevant for yrket.

21)For å forberede jordmødre på de kompliserte 
behovene for helsetjenester som de møter i 
virksomheten sin, bør jordmorstudenter ha en 
solid allmenn utdanningsbakgrunn før de 
begynner på jordmorutdanningen. Derfor bør 
opptakskravet til jordmorutdanningen heves 
til tolv års allmenn utdanning eller bestått 
eksamen på tilsvarende nivå, unntatt for yrkes-
utøvere som allerede er utdannet som syke-
pleiere med ansvar for alminnelig sykepleie. 
Jordmorutdanningen bør gi bedre garanti for 
at jordmødrene har tilegnet seg visse kunn-
skaper og ferdigheter som er nødvendige for å 
utøve jordmorvirksomhet som nevnt i direktiv 
2005/36/EF.

22)For å forenkle ordningen for automatisk god-
kjenning av spesialistkompetanse for leger og 
tannleger bør slik spesialistkompetanse være 
omfattet av direktiv 2005/36/EF dersom den 
er felles for minst to femdeler av medlemssta-
tene.
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23)Et betydelig antall medlemsstater har besluttet 
å tillate adgang til og utøvelse av all virksom-
het på området farmasi på grunnlag av god-
kjenningen av kvalifikasjoner som farmasøyter 
har oppnådd i en annen medlemsstat etter at 
direktiv 2005/36/EF trådte i kraft. Denne god-
kjenningen av yrkeskvalifikasjoner som er 
oppnådd i en annen medlemsstat, bør imidler-
tid ikke være til hinder for at en medlemsstat 
kan opprettholde ikke-diskriminerende regler 
som regulerer den geografiske fordelingen av 
apoteker på dens territorium, ettersom direk-
tiv 2005/36/EF ikke samordner slike regler. 
Et unntak fra den automatiske godkjenningen 
av kvalifikasjoner som likevel er nødvendig for 
en medlemsstat, bør imidlertid ikke lenger 
utelukke farmasøyter som allerede er god-
kjent av medlemsstaten som benytter seg av 
dette unntaket, og som allerede har praktisert 
lovlig og effektivt som farmasøyt i et visst tids-
rom på medlemsstatens territorium.

24)Forutsetningen for at ordningen for automa-
tisk godkjenning skal fungere, er tillit til utdan-
ningsvilkårene som ligger til grunn for yrkes-
utøvernes kvalifikasjoner. Derfor er det viktig 
at minstekravene til utdanning av arkitekter 
gjenspeiler den nye utviklingen i arkitektut-
danningen, særlig når det gjelder det erkjente 
behovet for å utfylle den akademiske utdannin-
gen med yrkeserfaring under tilsyn av kvalifi-
serte arkitekter. Samtidig bør minstekravene 
til utdanning være fleksible nok til å unngå at 
medlemsstatenes mulighet til å organisere 
utdanningssystemene sine blir unødig begren-
set.

25)Direktiv 2005/36/EF bør gjennom innføring 
av felles opplæringsprinsipper fremme en mer 
automatisk godkjenning av yrkeskvalifikasjo-
ner for de yrkene som ikke allerede er omfat-
tet av dette. Det bør i denne forbindelse tas 
hensyn til medlemsstatenes myndighet til å 
fastsette hvilke yrkeskvalifikasjoner som kre-
ves for utøvelse av yrker på deres territorium, 
og innholdet i og organiseringen av deres ord-
ninger for utdanning og opplæring. Felles opp-
læringsprinsipper bør være utformet som en 
felles opplæringsramme på grunnlag av et fel-
les sett av kunnskap, ferdigheter og kompe-
tanse eller felles prøver. En felles opplærings-
ramme bør også kunne omfatte spesialistkom-
petanse som for øyeblikket ikke er omfattet av 
bestemmelsene om automatisk godkjenning i 
henhold til direktiv 2005/36/EF, som gjelder 
yrkene som er omfattet av avdeling III kapittel 
III, og som har tydelig definert spesialvirksom-

het som er forbeholdt dem. En felles ramme 
for denne spesialistkompetansen, særlig spesi-
alistkompetanse for leger, bør sikre et høyt 
nivå for offentlig helse og pasientsikkerhet. 
Yrkeskvalifikasjoner som er oppnådd innenfor 
en felles opplæringsramme, bør automatisk 
godkjennes av medlemsstatene. Yrkesorgani-
sasjoner som er representert på unionsplan, 
og under visse omstendigheter nasjonale 
yrkesorganisasjoner eller vedkommende 
myndigheter, bør kunne framlegge forslag til 
felles opplæringsprinsipper for Kommisjonen 
med sikte på å gi de nasjonale koordinatorene 
mulighet til å vurdere mulige konsekvenser av 
slike prinsipper for de nasjonale utdannings- 
og opplæringssystemene samt for de nasjonale 
reglene for adgang til lovregulerte yrker.

26)I direktiv 2005/36/EF er det allerede fastsatt 
en forpliktelse for yrkesutøvere om å ha nød-
vendige språkferdigheter. Gjennomgåelsen av 
hvordan denne forpliktelsen anvendes har vist 
at det er behov for å klargjøre vedkommende 
myndigheters og arbeidsgiveres rolle, særlig 
for å sikre bedre pasientsikkerhet. Vedkom-
mende myndigheter bør kunne foreta språk-
kontroll etter at yrkeskvalifikasjonene er god-
kjent. For yrker som har sammenheng med 
pasientsikkerhet, er det særlig viktig å foreta 
språkkontroll i henhold til direktiv 2005/36/
EF før yrkesutøveren får adgang til yrket i 
vertsstaten. Språkkontrollen bør imidlertid 
være rimelig og nødvendig for de berørte 
yrkene og bør ikke ta sikte på å utelukke 
yrkesutøvere fra andre medlemsstater fra 
arbeidsmarkedet i vertsstaten. For å sikre at 
forholdsmessighetsprinsippet overholdes og 
for å forbedre yrkesutøveres mobilitet i Unio-
nen, bør kontrollen som foretas av eller under 
tilsyn av vedkommende myndighet, begrenses 
til kjennskap til ett offisielt språk i vertsstaten 
eller ett forvaltningsspråk i vertsstaten, forut-
satt at det også er et offisielt språk i Unionen. 
Dette bør ikke utelukke at vertsstater opp-
muntrer yrkesutøvere til å lære seg et annet 
språk på et senere tidspunkt dersom det er 
nødvendig for den yrkesvirksomheten som 
skal utøves. Arbeidsgivere bør også fortsatt 
spille en viktig rolle i å kontrollere språkkunn-
skapene som er nødvendige for å utøve 
yrkesvirksomhet på arbeidsplassen deres.

27)Nasjonale regler for adgang til lovregulerte 
yrker bør ikke være til hinder for mobiliteten 
til unge yrkesutøvere med akademisk grad. 
Når en person med akademisk grad fullfører 
en praksisperiode i en annen medlemsstat, bør 
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derfor den aktuelle praksisperioden godkjen-
nes når vedkommende søker om adgang til et 
lovregulert yrke i hjemstaten. Godkjenningen 
av en praksisperiode i en annen medlemsstat 
bør være basert på en tydelig skriftlig beskri-
velse av læringsmålene og tildelte oppgaver 
som skal bestemmes av praktikantens veileder 
i vertsstaten. Praksisperioder som fullføres i 
tredjestater, bør tas i betraktning av medlems-
statene når de vurderer en søknad om adgang 
til et lovregulert yrke.

28)I direktiv 2005/36/EF er det fastsatt et system 
for nasjonale kontaktpunkter. Som følge av at 
direktiv 2006/123/EF trådte i kraft og det ble 
opprettet felles kontaktpunkter i henhold til 
nevnte direktiv, er det fare for overlapping. 
Derfor bør de nasjonale kontaktpunktene som 
ble opprettet ved direktiv 2005/36/EF, bli 
assistansesentre som i sin virksomhet bør 
fokusere på å gi råd og veiledning til borgerne, 
herunder personlig rådgivning, for å sikre at 
den daglige anvendelsen av regler for det 
indre marked i kompliserte enkeltsaker følges 
opp på nasjonalt plan. Om nødvendig vil assis-
tansesentrene samarbeide med vedkom-
mende myndigheter og assistansesentre i 
andre medlemsstater. Når det gjelder det euro-
peiske profesjonskortet, bør medlemsstatene 
stå fritt til å bestemme om assistansesentrene 
skal fungere som vedkommende myndighet i 
hjemstaten eller som en støtte for vedkom-
mende myndighet i behandlingen av søknader 
om europeisk profesjonskort og behandlingen 
av søkerens enkeltmappe som opprettes i IMI 
(IMI-mappe). I forbindelse med fri tjenestey-
ting kan assistansesentrene dersom vedkom-
mende yrke ikke er lovregulert i hjemstaten, 
også delta i utvekslingen av opplysninger som 
er planlagt med sikte på forvaltningssamar-
beid.

29)Dette direktiv bidrar til å sikre et høyt nivå for 
helse- og forbrukervern. I direktiv 2005/36/
EF er det allerede fastsatt nærmere forpliktel-
ser for medlemsstatene til å utveksle opplys-
ninger. Disse forpliktelsene bør styrkes. I 
framtiden bør medlemsstatene ikke bare rea-
gere på anmodninger om opplysninger, men 
deres vedkommende myndigheter bør innen-
for rammen av kompetansen sin også ha myn-
dighet til proaktivt å varsle vedkommende 
myndigheter i andre medlemsstater om yrkes-
utøvere som ikke lenger har rett til å utøve 
yrket sitt. En særlig varslingsordning er nød-
vendig for helsepersonell i henhold til direktiv 
2005/36/EF. Denne bør også gjelde for veteri-

nærer samt for yrkesutøvere som utøver virk-
somhet i forbindelse med undervisning av 
mindreårige, herunder yrkesutøvere som 
arbeider med barneomsorg og førskoleunder-
visning. Forpliktelsen til å varsle bør gjelde 
bare for medlemsstater der disse yrkene er 
lovregulert. Alle medlemsstater bør varsles 
dersom en yrkesutøver som følge av en disipli-
nær sanksjon eller en dom for et straffbart for-
hold ikke lenger har rett til å utøve yrkesvirk-
somheten i en medlemsstat, også dersom 
dette er midlertidig. Varslet bør inneholde alle 
tilgjengelige opplysninger om det bestemte 
eller ubestemte tidsrommet som begrensnin-
gen eller forbudet gjelder for. Dette varslet bør 
aktiveres gjennom IMI uavhengig av om 
yrkesutøveren har utøvd noen av rettighetene 
i henhold til direktiv 2005/36/EF eller har 
søkt om godkjenning av yrkeskvalifikasjonene 
sine ved utstedelse av et europeisk profesjons-
kort eller ved hjelp av andre metoder som er 
fastsatt i nevnte direktiv. Framgangsmåten for 
varsling bør være i samsvar med unionsretten 
som gjelder vern av personopplysninger og 
grunnleggende rettigheter. Framgangsmåten 
for varsling bør ikke utformes for å erstatte 
eller tilpasse avtaler mellom medlemsstatene 
om samarbeid om justis- og innenrikssaker. 
Vedkommende myndigheter i henhold til 
direktiv 2005/36/EF bør heller ikke være for-
pliktet til å bidra til et slikt samarbeid gjennom 
varsling i henhold til nevnte direktiv.

30)En av de største vanskelighetene for borgere 
som ønsker å arbeide i en annen medlemsstat, 
er kompleksiteten og usikkerheten ved saks-
behandlingsrutinene som må følges. Ved 
direktiv 2006/123/EF er medlemsstatene alle-
rede forpliktet til å sørge for lett tilgang til opp-
lysninger og gjøre det mulig å fullføre proses-
sen gjennom de felles kontaktpunktene. Bor-
gere som søker om godkjenning av yrkeskvali-
fikasjonene sine i henhold til direktiv 2005/
36/EF, kan allerede bruke de felles kontakt-
punktene dersom de er omfattet av direktiv 
2006/123/EF. Arbeidssøkende og helseperso-
nell er imidlertid ikke omfattet av direktiv 
2006/123/EF, og det finnes fortsatt få tilgjen-
gelige opplysninger. Det er derfor fra bruke-
rens synspunkt behov for å spesifisere disse 
opplysningene og sikre at slike opplysninger 
er lett tilgjengelige. Det er også viktig at med-
lemsstatene ikke bare tar ansvar på nasjonalt 
plan, men også samarbeider med hverandre 
og med Kommisjonen for å sikre at yrkesutø-
vere i hele Unionen har lett tilgang til bruker-



24 Prop. 3 S 2017–2018
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/

55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) nr. 1024/2012 om 

forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen»)

vennlige og flerspråklige opplysninger og lett 
kan fullføre prosessen gjennom de felles kon-
taktpunktene eller vedkommende myndig-
heter. Lenker bør gjøres tilgjengelige gjennom 
andre nettsteder, for eksempel portalen «Ditt 
Europa».

31)For å utfylle eller endre visse ikke-grunnleg-
gende bestemmelser i direktiv 2005/36/EF 
bør myndigheten til å vedta rettsakter i sam-
svar med artikkel 290 i TEUV delegeres til 
Kommisjonen når det gjelder ajourføring av 
kunnskaper og ferdigheter nevnt i artikkel 21 
nr. 6, ajourføring av vedlegg I, ajourføring og 
klargjøring av virksomhetene oppført i ved-
legg IV, tilpasning av nr. 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 i vedlegg 
V, tilpasning av minstekravene til varighet for 
spesialistutdanning for leger og tannleger, til-
føyelse av ny spesialistkompetanse for leger i 
nr. 5.1.3 i vedlegg V, endring av listen angitt i 
nr. 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 og 5.6.1 i vedlegg V, 
tilføyelse av spesialistkompetanse for tannle-
ger i nr. 5.3.3 i vedlegg V, angivelse av vilkå-
rene for anvendelse av en felles opplærings-
ramme og angivelse av vilkårene for anven-
delse av felles opplæringsprøver. Det er særlig 
viktig at Kommisjonen holder hensiktsmes-
sige samråd under sitt forberedende arbeid, 
herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør 
ved forberedelse og utarbeiding av delegerte 
rettsakter sikre at relevante dokumenter over-
sendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, 
til rett tid og på en egnet måte.

32)For å sikre ensartede vilkår for gjennomførin-
gen av direktiv 2005/36/EF bør Kommisjonen 
gis gjennomføringsmyndighet. Denne myndig-
heten bør utøves i samsvar med europaparla-
ments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 
av 16. februar 2011 om fastsettelse av all-
menne regler og prinsipper for medlemsstate-
nes kontroll med Kommisjonens utøvelse av 
sin gjennomføringsmyndighet11.

33)På grunn av disse gjennomføringsrettsaktenes 
tekniske art bør framgangsmåten med under-
søkelseskomité brukes ved vedtakelse av gjen-
nomføringsrettsakter som gjelder innføring av 
europeiske profesjonskort for særlige yrker, 
det europeiske profesjonskortets format, 
behandling av skriftlige søknader, oversettel-
ser som søkeren skal skaffe til veie for søkna-
der om europeisk profesjonskort, nærmere 
opplysninger om dokumenter som kreves i 
henhold til direktiv 2005/36/EF for at en søk-

nad skal være fullstendig, framgangsmåter for 
å foreta og behandle betaling for nevnte kort, 
regler for hvordan, når og for hvilke dokumen-
ter vedkommende myndigheter kan anmode 
om bekreftede kopier for det berørte yrket, 
tekniske spesifikasjoner og tiltak som er nød-
vendige for å sikre at opplysninger i det euro-
peiske profesjonskortet og IMI-mappen er 
pålitelige, fortrolige og nøyaktige, vilkår og 
framgangsmåter for utstedelse av et europeisk 
profesjonskort, regler for vilkårene for tilgang 
til IMI-mappen, tekniske metoder og fram-
gangsmåter for å kontrollere at et europeisk 
profesjonskort er ekte og gyldig, og anven-
delse av varslingsordningen.

34)Kommisjonen bør ved gjennomføringsrettsak-
ter og, med tanke på deres særtrekk, uten å 
anvende forordning (EU) nr. 182/2011, 
beslutte å avslå en anmodning om ajourføring 
av vedlegg I dersom vilkårene angitt i direktiv 
2005/36/EF ikke er oppfylt, anmode den 
berørte medlemsstaten om å avstå fra å 
anvende unntaket når det gjelder valget mel-
lom prøveperiode og egnethetsprøve dersom 
nevnte unntak er uhensiktsmessig eller ikke i 
samsvar med unionsretten, avslå en anmod-
ning om endringer av nr. 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 eller 5.7.1 i ved-
legg V dersom vilkårene angitt i direktiv 2005/
36/EF ikke er oppfylt, føre opp på en liste de 
nasjonale yrkeskvalifikasjonene og de nasjo-
nale yrkestitlene som er omfattet av automa-
tisk godkjenning i henhold til en felles opplæ-
ringsramme, føre opp på en liste medlemssta-
ter der det skal gjennomføres felles opplæ-
ringsprøver, hyppigheten i løpet av et kalen-
derår og andre ordninger som er nødvendige 
for å gjennomføre felles opplæringsprøver, og 
tillate at den berørte medlemsstaten gjør unn-
tak fra de relevante bestemmelsene i direktiv 
2005/36/EF i et begrenset tidsrom.

35)Som følge av de positive erfaringene med den 
gjensidige vurderingen i henhold til direktiv 
2006/123/EF, bør direktiv 2005/36/EF inne-
holde et tilsvarende vurderingssystem. Med-
lemsstatene bør underrette om hvilke yrker de 
lovregulerer og av hvilke årsaker, og drøfte 
resultatene seg imellom. Et slikt system vil 
bidra til mer åpenhet i markedet for yrkestje-
nester.

36)Kommisjonen bør på lengre sikt vurdere god-
kjenningsordningen som får anvendelse på 
kvalifikasjonsbevis utstedt i Romania for syke-
pleiere med ansvar for alminnelig sykepleie. 
Denne vurderingen bør være basert på resul-11 EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13.
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tatene av et særlig etterutdanningsprogram 
som Romania bør opprette i samsvar med 
nasjonale lover og forskrifter, og som staten 
bør samarbeide med andre medlemsstater og 
Kommisjonen om. Formålet med et slikt etter-
utdanningsprogram bør være å gjøre det 
mulig for deltakerne å forbedre yrkeskvalifika-
sjonene sine i tilstrekkelig grad til å oppfylle 
minstekravene til utdanning som er angitt i 
direktiv 2005/36/EF.

37)Ettersom målene for dette direktiv, som er 
rasjonalisering, forenkling og forbedring av 
reglene for godkjenning av yrkeskvalifikasjo-
ner, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av med-
lemsstatene da det uunngåelig vil medføre 
uensartede krav og saksbehandlingsordnin-
ger som ville gjøre reglene mer komplekse og 
skape uberettigede hindringer for yrkesutøve-
res mobilitet, men med tanke på sammen-
heng, åpenhet og forenlighet bedre kan nås på 
unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 
5 i traktaten om Den europeiske union. I sam-
svar med forholdsmessighetsprinsippet fast-
satt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke 
lenger enn det som er nødvendig for å nå disse 
målene.

38)I samsvar med den felles politiske erklæringen 
fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. 
september 2011 om forklarende dokumenter12

har medlemsstatene forpliktet seg til at under-
retningen om innarbeidingstiltakene i beretti-
gede tilfeller skal følges av ett eller flere doku-
menter som forklarer sammenhengen mellom 
et direktivs bestanddeler og de tilsvarende 
deler av de nasjonale innarbeidingsdokumen-
tene. Med hensyn til dette direktiv anser regel-
giveren at oversending av slike dokumenter er 
berettiget.

39)EUs datatilsynsmann er blitt rådspurt i sam-
svar med artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. 
desember 2000 om personvern i forbindelse 
med behandling av personopplysninger i Fel-
lesskapets institusjoner og organer og om fri 
utveksling av slike opplysninger13 og har 
avgitt uttalelse 8. mars 201214.

40)Direktiv 2005/36/EF og forordning (EU) nr. 
1024/2012 bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer av direktiv 2005/36/EF

I direktiv 2005/36/EF gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 1 skal nytt ledd lyde:

«Ved dette direktiv fastsettes også regler 
for delvis adgang til et lovregulert yrke og god-
kjenning av praksisperioder som gjennomføres 
i en annen medlemsstat.»

2) I artikkel 2 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 skal nytt ledd lyde:

«Dette direktiv får også anvendelse på 
alle borgere i en medlemsstat som har gjen-
nomført en praksisperiode utenfor hjemsta-
ten.»

b) Nytt nummer skal lyde:
«4. Dette direktiv får ikke anvendelse på 

offentlig oppnevnte notarer.»
3) I artikkel 3 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer:
i) Bokstav f) og h) skal lyde:

«f) «yrkeserfaring» faktisk og lovlig 
utøvelse av det berørte yrket i en 
medlemsstat på heltid eller deltid i et 
tidsrom av tilsvarende varighet,

h) «egnethetsprøve» en prøve som gjel-
der søkerens faglige kunnskap, 
ferdigheter og kompetanse, og som 
gjennomføres eller godkjennes av 
vedkommende myndigheter i verts-
staten med sikte på å vurdere søke-
rens evne til å utøve et lovregulert 
yrke i denne medlemsstaten.

For at denne prøven skal kunne 
gjennomføres, skal vedkommende 
myndigheter utarbeide en liste over 
de fag som på grunnlag av en sam-
menligning mellom den utdannin-
gen og opplæringen som kreves i 
vertsstaten, og den søkeren har, 
ikke dekkes av det diplom eller an-
dre kvalifikasjonsbevis søkeren er i 
besittelse av.

Egnethetsprøven skal ta hensyn 
til at søkeren er en kvalifisert yrkes-
utøver i hjemstaten eller søkerens 
seneste oppholdsstat. Prøven skal 
omfatte fag som velges fra listen, og 
som det er en vesentlig forutsetning 
å ha kunnskap om for å kunne utøve 
det berørte yrket i vertsstaten. Prø-
ven kan også omfatte kunnskap om 
de yrkesetiske regler som gjelder 

12 EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14.
13 EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.
14 EUT C 137 av 12.5.2012, s. 1.
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for den berørte virksomheten i 
vertsstaten.

Vedkommende myndigheter i 
vertsstaten skal fastsette detaljerte 
regler for anvendelse av egnethets-
prøven og hvilken status en søker 
som ønsker å forberede seg til eg-
nethetsprøven, skal ha i vertssta-
ten,»

ii) Nye bokstaver skal lyde:
«j) «praksisperiode» uten at det berører 

artikkel 46 nr. 4, et tidsrom med 
yrkespraksis som gjennomføres 
under tilsyn, forutsatt at det utgjør et 
vilkår for adgang til et lovregulert 
yrke, og som kan finne sted enten 
som et ledd i eller etter fullføring av 
en utdanning som fører til et diplom,

k) «europeisk profesjonskort» en elek-
tronisk attest som beviser at yrkes-
utøveren oppfyller alle nødvendige 
vilkår for midlertidig eller leilighets-
vis tjenesteyting i en vertsstat, eller 
at yrkeskvalifikasjonene er godkjent 
for etablering i en vertsstat,

l) «livslang læring» all allmenn utdan-
ning, yrkesrettet utdanning og opp-
læring, uformell utdanning og ufor-
mell læring som gjennomføres i 
løpet av livet og fører til bedre kunn-
skap, ferdigheter og kompetanse, og 
som kan omfatte yrkesetikk,

m) «tvingende allmenne hensyn» hen-
syn som er godkjent som dette i Den 
europeiske unions domstols rett-
spraksis,

n) «Det europeiske system for overfø-
ring av studiekvalifikasjoner» eller 
«ECTS-poeng» studiekvalifikasjons-
systemet for høyere utdanning som 
brukes på det europeiske området 
for høyere utdanning.»

b) I nr. 2 skal tredje ledd lyde:
«Hver gang en medlemsstat godkjenner 

en sammenslutning eller organisasjon som 
nevnt i første ledd, skal den underrette 
Kommisjonen. Kommisjonen skal under-
søke om sammenslutningen eller organisa-
sjonen oppfyller vilkårene fastsatt i annet 
ledd. For at det skal tas behørig hensyn til 
ny lovgivning i medlemsstatene, skal Kom-
misjonen gis myndighet til å vedta dele-
gerte rettsakter i samsvar med artikkel 57c 
for å ajourføre vedlegg I dersom vilkårene 
fastsatt i annet ledd er oppfylt.

Dersom vilkårene fastsatt i annet ledd 
ikke er oppfylt, skal Kommisjonen vedta en 
gjennomføringsrettsakt for å avslå anmod-
ningen om ajourføring av vedlegg I.»

4) I artikkel 4 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Vertsstatens godkjenning av yrkeskvalifika-

sjoner skal tillate at de begunstigede i den 
berørte medlemsstaten får adgang til det 
samme yrket som de er kvalifisert til i hjem-
staten og til å utøve det i vertsstaten på 
samme vilkår som medlemsstatens bor-
gere.»

b) Nytt nummer skal lyde:
«3. Som unntak fra nr. 1 skal det gis delvis 

adgang til et yrke i en vertsstat på vilkårene 
fastsatt i artikkel 4f.»

5) Nye artikler skal lyde:

«Artikkel 4a

Europeisk profesjonskort

1. Medlemsstatene skal etter anmodning fra 
innehavere av yrkeskvalifikasjoner utstede et 
europeisk profesjonskort forutsatt at Kommi-
sjonen har vedtatt de relevante gjennomfø-
ringsrettsaktene som fastsatt i nr. 7.

2. Når det er innført et europeisk profesjonskort 
for et bestemt yrke ved relevante gjennomfø-
ringsrettsakter som er vedtatt i henhold til nr. 
7, kan innehaveren av de berørte yrkeskvalifi-
kasjonene velge å søke om et slikt kort eller 
benytte seg av framgangsmåtene som er fast-
satt i avdeling II og III.

3. Medlemsstatene skal sikre at innehavere av et 
europeisk profesjonskort er omfattet av alle 
rettigheter som følger av artikkel 4b–4e.

4. Dersom innehaveren av en yrkeskvalifikasjon 
har til hensikt å yte andre tjenester i henhold 
til avdeling II enn tjenestene som er omfattet 
av artikkel 7 nr. 4, skal vedkommende myndig-
het i vertsstaten utstede det europeiske profe-
sjonskortet i samsvar med artikkel 4b og 4c. 
Det europeiske profesjonskortet skal, dersom 
det er relevant, utgjøre erklæringen i henhold 
til artikkel 7.

5. Dersom innehaveren av en yrkeskvalifikasjon 
har til hensikt å etablere seg i en annen med-
lemsstat i henhold til avdeling III kapittel I–IIIa 
eller yte tjenester i henhold til artikkel 7 nr. 4, 
skal vedkommende myndighet i hjemstaten 
fullføre alle forberedende tiltak når det gjelder 
søkerens mappe som er opprettet i informa-
sjonssystemet for det indre marked (IMI) 
(IMI-mappen) som fastsatt i artikkel 4b og 4d. 
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Vedkommende myndighet i vertsstaten skal 
utstede det europeiske profesjonskortet i sam-
svar med artikkel 4b og 4d.

Når det gjelder etablering, skal utstedelsen 
av et europeisk profesjonskort ikke automatisk 
gi rett til å utøve et bestemt yrke dersom det al-
lerede finnes registreringskrav eller andre 
framgangsmåter for kontroll i vertsstaten før 
det innføres et europeisk profesjonskort for 
dette yrket.

6. Medlemsstatene skal utpeke vedkommende 
myndigheter som skal behandle IMI-mapper 
og utstede europeiske profesjonskort. Disse 
myndighetene skal sikre en upartisk og objek-
tiv behandling til rett tid av søknader om euro-
peiske profesjonskort. Assistansesentrene 
nevnt i artikkel 57b kan også fungere som ved-
kommende myndighet. Medlemsstatene skal 
sikre at vedkommende myndigheter og assis-
tansesentre underretter borgerne, herunder 
mulige søkere, om hvordan et europeisk profe-
sjonskort virker og hvilken tilleggsverdi det 
gir for yrkene som det er tilgjengelig for.

7. Kommisjonen skal ved gjennomføringsrettsak-
ter treffe tiltak som er nødvendige for å sikre 
en ensartet anvendelse av bestemmelsene om 
det europeiske profesjonskortet for de yrkene 
som oppfyller vilkårene fastsatt i annet ledd i 
dette nummer, herunder tiltak som gjelder det 
europeiske profesjonskortets format, behand-
ling av skriftlige søknader, oversettelser som 
søkeren skal skaffe til veie for søknader om 
europeisk profesjonskort, nærmere opplysnin-
ger om dokumenter som er påkrevd i henhold 
til artikkel 7 nr. 2 eller vedlegg VII for at en 
søknad skal være fullstendig, og framgangs-
måter for å foreta og behandle betaling for et 
europeisk profesjonskort, idet det tas hensyn 
til særegenhetene ved det berørte yrket. Kom-
misjonen skal ved gjennomføringsrettsakter 
også angi hvordan, når og for hvilke dokumen-
ter vedkommende myndigheter kan anmode 
om bekreftede kopier for det berørte yrket i 
samsvar med artikkel 4b nr. 3 annet ledd, 
artikkel 4d nr. 2 og artikkel 4d nr. 3.

Innføringen av et europeisk profesjonskort 
for et bestemt yrke ved vedtakelse av relevante 
gjennomføringsrettsakter som nevnt i første 
ledd skal oppfylle følgende vilkår:
a) det er betydelig mobilitet eller mulighet for 

betydelig mobilitet i det berørte yrket,
b) berørte parter har uttrykt tilstrekkelig 

interesse,

c) yrket eller utdanningen og opplæringen 
som er rettet mot utøvelse av yrket, er lov-
regulert i et betydelig antall medlemsstater.

Disse gjennomføringsrettsaktene skal 
vedtas etter framgangsmåten med undersø-
kelseskomité nevnt i artikkel 58 nr. 2.

8. Eventuelle gebyrer som kan pålegges søkerne 
i forbindelse med saksbehandlingen ved utste-
delse av et europeisk profesjonskort, skal 
være rimelige, stå i rimelig forhold til og være 
i samsvar med hjemstatens og vertsstatens 
kostnader og ikke være til hinder for å søke 
om europeisk profesjonskort.

Artikkel 4b

Søknad om et europeisk profesjonskort og 
opprettelse av en IMI-mappe

1. Hjemstaten skal gi en innehaver av yrkeskvali-
fikasjoner mulighet til å søke om et europeisk 
profesjonskort ved hjelp av et nettverktøy som 
Kommisjonen stiller til rådighet, og som auto-
matisk oppretter en IMI-mappe for vedkom-
mende søker. Dersom en hjemstat også tillater 
skriftlige søknader, skal den innføre alle de 
nødvendige ordningene for å opprette IMI-
mappen, sende opplysninger til søkeren og 
utstede det europeiske profesjonskortet.

2. Søknadene skal vedlegges dokumentene som 
kreves i gjennomføringsrettsaktene som skal 
vedtas i henhold til artikkel 4a nr. 7.

3. Innen en uke etter at søknaden er mottatt skal 
vedkommende myndighet i hjemstaten 
bekrefte at søknaden er mottatt og underrette 
søkeren om eventuelle dokumenter som man-
gler.

Dersom det er relevant, skal vedkom-
mende myndighet i hjemstaten utstede eventu-
elle tilleggskort som er kreves i henhold til 
dette direktiv. Vedkommende myndighet i 
hjemstaten skal kontrollere om søkeren er lov-
lig etablert i hjemstaten og om alle de nødven-
dige dokumentene som er utstedt i hjemstaten, 
er gyldige og ekte. I tilfelle av behørig begrun-
net tvil skal vedkommende myndighet i hjem-
staten rådføre seg med det relevante organ og 
kan anmode søkeren om bekreftede kopier av 
dokumenter. Dersom samme søker senere inn-
gir flere søknader, kan vedkommende myndig-
het i hjemstaten og vertsstaten ikke anmode 
om at dokumenter som allerede finnes i IMI-
mappen, og som fremdeles er gyldige, blir 
sendt inn på nytt.
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4. Kommisjonen kan ved gjennomføringsrettsak-
ter vedta tekniske spesifikasjoner, tiltak som 
er nødvendige for å sikre at opplysninger i det 
europeiske profesjonskortet og IMI-mappen 
er pålitelige, fortrolige og nøyaktige, og vilkår 
og framgangsmåter for utstedelse av et euro-
peisk profesjonskort til innehaveren, her-
under muligheten for å laste det ned eller 
sende inn ajourføringer til IMI-mappen. Disse 
gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter 
framgangsmåten med undersøkelseskomité 
nevnt i artikkel 58 nr. 2.

Artikkel 4c

Europeisk profesjonskort for midlertidig og 
leilighetsvis yting av tjenester som ikke er 
omfattet av artikkel 7 nr. 4

1. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal 
innen tre uker kontrollere søknaden og 
underlagsdokumentene i IMI-mappen og 
utstede det europeiske profesjonskortet for 
midlertidig og leilighetsvis yting av tjenester 
som ikke er omfattet av artikkel 7 nr. 4. Dette 
tidsrommet skal begynne når de manglende 
dokumentene nevnt i artikkel 4b nr. 3 første 
ledd mottas, eller dersom det ikke ble anmo-
det om ytterligere dokumenter, ved utløpet av 
fristen på én uke nevnt i nevnte ledd. Den skal 
deretter umiddelbart sende det europeiske 
profesjonskortet til vedkommende myndighet 
i hver berørte vertsstat og skal underrette 
søkeren om dette. Vertsstaten kan ikke kreve 
ytterligere erklæring i henhold til artikkel 7 i 
de neste 18 månedene.

2. Beslutningen som vedkommende myndighet i 
hjemstaten treffer, eller at det ikke treffes 
noen beslutning innen fristen på tre uker 
nevnt i nr. 1, skal kunne påklages i henhold til 
nasjonal lovgivning.

3. Dersom en innehaver av et europeisk profe-
sjonskort ønsker å yte tjenester i andre med-
lemsstater enn de som opprinnelig ble nevnt i 
søknaden nevnt i nr. 1, kan innehaveren søke 
om en slik utvidelse. Dersom innehaveren 
fortsatt ønsker å yte tjenester etter utløpet av 
tidsrommet på 18 måneder nevnt i nr. 1, skal 
nevnte innehaver underrette vedkommende 
myndighet om dette. I begge tilfeller skal inne-
haveren også framlegge opplysninger om 
vesentlige endringer i situasjonen som er 
dokumentert i IMI-mappen, og som vedkom-
mende myndighet i hjemstaten kan kreve i 
samsvar med gjennomføringsrettsaktene som 
skal vedtas i henhold til artikkel 4a nr. 7. Ved-

kommende myndighet i hjemstaten skal sende 
det ajourførte europeiske profesjonskortet til 
de berørte vertsstatene.

4. Det europeiske profesjonskortet skal være 
gyldig på hele territoriet til alle de berørte 
vertsstatene så lenge innehaveren har rett til å 
utøve virksomhet på grunnlag av dokumen-
tene og opplysningene i IMI-mappen.

Artikkel 4d

Europeisk profesjonskort for etablering og 
midlertidig og leilighetsvis yting av tjenester i 
henhold til artikkel 7 nr. 4

1. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal 
innen én måned bekrefte at underlagsdoku-
mentene i IMI-mappen er ekte og gyldige med 
sikte på å utstede et europeisk profesjonskort 
for etablering eller midlertidig og leilighetsvis 
yting av tjenester i henhold til artikkel 7 nr. 4. 
Dette tidsrommet skal begynne når de man-
glende dokumentene nevnt i artikkel 4b nr. 3 
første ledd mottas, eller dersom det ikke ble 
anmodet om ytterligere dokumenter, ved utlø-
pet av fristen på én uke nevnt i nevnte ledd. 
Den skal deretter umiddelbart sende søkna-
den til vedkommende myndighet i vertsstaten. 
Hjemstaten skal underrette søkeren om søk-
nadens status samtidig som den sender søkna-
den til vertsstaten.

2. I tilfellene nevnt i artikkel 16, 21, 49a og 49b 
skal en vertsstat avgjøre om den skal utstede 
et europeisk profesjonskort i henhold til nr. 1 
innen en måned etter at den har mottatt søkna-
den som ble sendt av hjemstaten. I tilfelle av 
behørig begrunnet tvil kan vertsstaten 
anmode hjemstaten om ytterligere opplysnin-
ger eller en bekreftet kopi av et dokument som 
sistnevnte skal framlegge senest to uker etter 
at anmodningen er framsatt. Med forbehold 
for nr. 5 annet ledd får fristen på én måned 
anvendelse uten hensyn til en slik anmodning.

3. I tilfellene nevnt i artikkel 7 nr. 4 og artikkel 14 
skal en vertsstat avgjøre om den skal utstede 
et europeisk profesjonskort eller pålegge inne-
haveren av yrkeskvalifikasjoner utligningstil-
tak innen to måneder etter at den har mottatt 
søknaden som ble sendt av hjemstaten. I til-
felle av behørig begrunnet tvil kan vertsstaten 
anmode hjemstaten om ytterligere opplysnin-
ger eller en bekreftet kopi av et dokument som 
sistnevnte skal framlegge senest to uker etter 
at anmodningen er framsatt. Med forbehold 
for nr. 5 annet ledd får fristen på to måneder 
anvendelse uten hensyn til en slik anmodning.
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4. Dersom vertsstaten ikke mottar fra hjemstaten 
eller søkeren de nødvendige opplysningene 
som den kan kreve i samsvar med dette direk-
tiv for å kunne treffe en beslutning om utste-
delse av det europeiske profesjonskortet, kan 
den avslå søknaden om utstedelse av kortet. 
Et slikt avslag skal være behørig begrunnet.

5. Dersom vertsstaten ikke treffer en beslutning 
innen fristen som er fastsatt i nr. 2 og 3 i denne 
artikkel, eller ikke gjennomfører en egnethets-
prøve i samsvar med artikkel 7 nr. 4, skal det 
europeiske profesjonskortet anses å være 
utstedt og skal sendes automatisk via IMI til 
innehaveren av yrkeskvalifikasjonene.

Vertsstaten skal ha mulighet til å forlenge 
fristen som er fastsatt i nr. 2 og 3 for automatisk 
utstedelse av det europeiske profesjonskortet, 
med to uker. Den skal begrunne forlengelsen 
og underrette søkeren om dette. En slik forlen-
gelse kan gjentas én gang og bare dersom det 
er strengt nødvendig, særlig av hensyn til of-
fentlig helse eller tjenestemottakernes sikker-
het.

6. Tiltakene som hjemstaten treffer i samsvar 
med nr. 1, skal erstatte alle søknader om god-
kjenning av yrkeskvalifikasjoner i henhold til 
nasjonal lovgivning i vertsstaten.

7. Beslutningene som hjemstaten og vertsstaten 
treffer i henhold til nr. 1–5, eller at hjemstaten 
ikke treffer noen beslutning, skal kunne påkla-
ges i henhold til den berørte medlemsstatens 
nasjonale lovgivning

Artikkel 4e

Behandling av og tilgang til opplysninger om det 
europeiske profesjonskortet

1. Uten at det berører formodningen om antatt 
uskyld, skal vedkommende myndighet i hjem-
staten og vertsstaten til rett tid ajourføre den 
tilsvarende IMI-mappen med opplysninger om 
disiplinære eller strafferettslige sanksjoner 
som gjelder et forbud eller en begrensning, og 
som har følger for den virksomheten som 
innehaveren av et europeisk profesjonskort 
utøver i henhold til dette direktiv. De skal i den 
forbindelse overholde reglene for vern av per-
sonopplysninger slik de er fastsatt i europapar-
laments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. okto-
ber 1995 om vern av fysiske personer i forbin-
delse med behandling av personopplysninger 
og om fri utveksling av slike opplysninger15 og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/

EF av 12. juli 2002 om behandling av person-
opplysninger og personvern i sektoren for 
elektronisk kommunikasjon (direktivet om 
personvern og elektronisk kommunikasjon)16. 
Slike ajourføringer skal omfatte sletting av 
opplysninger som det ikke lenger er behov for. 
Innehaveren av det europeiske profesjonskor-
tet og vedkommende myndigheter som har til-
gang til den tilsvarende IMI-mappen, skal 
umiddelbart underrettes om alle ajourførin-
ger. Denne forpliktelsen skal ikke berøre med-
lemsstatenes varslingsplikt i henhold til artik-
kel 56a.

2. Innholdet i de ajourførte opplysningene nevnt 
i nr. 1 skal begrenses til
a) yrkesutøverens identitet,
b) det berørte yrket,
c) opplysninger om den nasjonale myndighet 

eller domstol som har truffet avgjørelsen 
om begrensning eller forbud,

d) omfanget av begrensningen eller forbudet 
og

e) tidsrommet som begrensningen eller for-
budet gjelder for.

3. Tilgangen til opplysninger i IMI-mappen skal 
være begrenset til vedkommende myndig-
heter i hjemstaten og vertsstaten i samsvar 
med direktiv 95/46/EF. Vedkommende 
myndigheter skal underrette innehaveren av 
det europeiske profesjonskortet om innholdet 
i IMI-mappen på nevnte innehavers anmod-
ning.

4. Opplysningene i det europeiske profesjonskor-
tet skal være begrenset til opplysninger som 
er nødvendige for å fastslå innehaverens rett 
til å utøve yrket som kortet er utstedt for, det 
vil si innehaverens fornavn, etternavn, fødsels-
dato og fødested, yrke, formelle kvalifikasjo-
ner og gjeldende ordning, vedkommende 
myndigheter, kortnummer, sikkerhetselemen-
ter og henvisning til et gyldig identitetsbevis. 
IMI-mappen skal inneholde opplysninger om 
yrkeserfaring som innehaveren av det euro-
peiske profesjonskortet har opparbeidet seg, 
eller utligningstiltak som vedkommende har 
gjennomgått.

5. Personopplysningene i IMI-mappen kan 
behandles så lenge det er behov for det av hen-
syn til selve framgangsmåten ved godkjenning 
og som bevis på godkjenningen eller oversen-
dingen av erklæringen som kreves i henhold 
til artikkel 7. Medlemsstatene skal sikre at 
innehaveren av et europeisk profesjonskort til 

15 EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 16 EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37.
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enhver tid har rett til uten kostnad for inneha-
veren å anmode om at unøyaktige eller ufull-
stendige opplysninger blir rettet opp eller den 
berørte IMI-mappen blir slettet eller sperret. 
Innehaveren skal underrettes om denne retten 
når det europeiske profesjonskortet utstedes, 
og deretter motta en påminnelse om det annet-
hvert år. Påminnelsen skal sendes automatisk 
via IMI dersom den opprinnelige søknaden om 
europeisk profesjonskort ble sendt via Inter-
nett.

Dersom det foreligger en anmodning om å 
slette en IMI-mappe knyttet til et europeisk 
profesjonskort som er utstedt med sikte på eta-
blering eller midlertidig og leilighetsvis yting 
av tjenester i henhold til artikkel 7 nr. 4, skal 
vedkommende myndigheter i den berørte 
vertsstaten utstede dokumentasjon til inneha-
veren av yrkeskvalifikasjonene som bekrefter 
godkjenningen av vedkommendes yrkeskvalifi-
kasjoner.

6. I forbindelse med behandlingen av personopp-
lysninger i det europeiske profesjonskortet og 
alle IMI-mapper skal vedkommende myndig-
heter i medlemsstatene anses som behand-
lingsansvarlige som definert i artikkel 2 bok-
stav d) i direktiv 95/46/EF. I forbindelse med 
Kommisjonens ansvar i henhold til nr. 1–4 i 
denne artikkel og behandlingen av personopp-
lysninger tilknyttet dette, skal Kommisjonen 
anses som behandlingsansvarlig som definert 
i artikkel 2 bokstav d) i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desem-
ber 2000 om personvern i forbindelse med 
behandling av personopplysninger i Fellesska-
pets institusjoner og organer og om fri utveks-
ling av slike opplysninger17.

7. Uten at det berører nr. 3 skal vertsstatene 
sørge for at arbeidsgivere, kunder, pasienter, 
offentlige myndigheter og andre berørte par-
ter kan kontrollere at det europeiske profe-
sjonskortet som innehaveren framlegger for 
dem, er ekte og gyldig.

Kommisjonen skal ved gjennomførings-
rettsakter fastsette reglene for tilgang til IMI-
mappen og de tekniske metodene og fram-
gangsmåtene for kontrollen nevnt i første ledd. 
Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas 
etter framgangsmåten med undersøkelsesko-
mité nevnt i artikkel 58 nr. 2.

Artikkel 4f

Delvis adgang

1. Vedkommende myndighet i vertsstaten skal i 
hvert enkelt tilfelle gi delvis adgang til 
yrkesvirksomhet på dens territorium bare når 
alle følgende vilkår er oppfylt:
a) yrkesutøveren er fullt ut kvalifisert til å 

utøve yrkesvirksomheten i hjemstaten som 
det søkes om delvis adgang til i vertsstaten,

b) forskjellene mellom yrkesvirksomheten 
som utøves lovlig i hjemstaten, og det lovre-
gulerte yrket i vertsstaten er så store at 
anvendelse av utligningstiltak ville medføre 
at yrkesutøveren måtte gjennomføre hele 
utdannings- og opplæringsprogrammet 
som er påkrevd i vertsstaten, for å få 
adgang til hele det lovregulerte yrket i 
vertsstaten,

c) yrkesvirksomheten kan skilles objektivt fra 
annen virksomhet som er omfattet av det 
lovregulerte yrket i vertsstaten.

Ved anvendelse av bokstav c) skal ved-
kommende myndighet i vertsstaten ta hen-
syn til om yrkesvirksomheten kan utøves 
selvstendig i hjemstaten.

2. Delvis adgang kan nektes dersom en slik nek-
telse begrunnes med tvingende allmenne hen-
syn, er egnet til å sikre at det ønskede målet 
nås og ikke går lenger enn det som er nødven-
dig for å nå dette målet.

3. Søknader med sikte på etablering i en verts-
stat skal undersøkes i samsvar med avdeling 
III kapittel I og IV.

4. Søknader om midlertidig og leilighetsvis tje-
nesteyting i vertsstaten når det gjelder 
yrkesvirksomhet som har sammenheng med 
offentlig helse eller sikkerhet, skal undersø-
kes i samsvar med avdeling II.

5. Som unntak fra artikkel 7 nr. 4 sjette ledd og 
artikkel 52 nr. 1 skal yrkesvirksomheten utø-
ves under hjemstatens yrkestittel når det er 
gitt delvis adgang. Vertsstaten kan kreve at 
yrkestittelen brukes på vertsstatens språk. 
Yrkesutøvere som gis delvis adgang, skal tyde-
lig angi omfanget av yrkesvirksomheten sin 
for tjenestemottakerne.

6. Denne artikkel får ikke anvendelse på yrkesut-
øvere som omfattes av automatisk godkjen-
ning av yrkeskvalifikasjonene sine i henhold til 
avdeling III kapittel II, III og IIIa.»
6) I artikkel 5 nr. 1 skal bokstav b) lyde:

«b) dersom tjenesteyteren flytter, og 
dersom vedkommende har utøvd yrket i en 
eller flere medlemsstater i minst ett år i lø-17 EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.
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pet av de siste ti år før tjenesteytingen og yr-
ket ikke er lovregulert i etableringsstaten. 
Vilkåret om ett års utøvelse får ikke anven-
delse dersom yrket eller utdanningen og 
opplæringen til yrket er lovregulert.»

7) I artikkel 7 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 2 gjøres følgende endringer:

i) Bokstav d) og e) skal lyde:
«d) for tilfeller nevnt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav b), alle former for dokumen-
tasjon på at tjenesteyteren har utøvd 
den berørte virksomheten i minst 
ett år i løpet av de siste ti årene,

e) for yrker innenfor sikkerhetsbran-
sjen, i helsesektoren og yrker til-
knyttet undervisning av mindreå-
rige, herunder barneomsorg og før-
skoleundervisning, der medlems-
staten krever dette for egne bor-
gere, bevis for at tjenesteyteren ikke 
er midlertidig eller endelig frakjent 
retten til å utøve yrket eller er dømt 
for noe straffbart forhold,»

ii) Nye bokstaver skal lyde:
«f) for yrker som har sammenheng med 

pasientsikkerheten, en erklæring 
om søkerens kunnskaper i det språ-
ket som er nødvendig for å utøve 
yrket i vertsstaten,

g) for yrker som omfatter virksomhe-
ten nevnt i artikkel 16, og som en 
medlemsstat har underrettet om i 
samsvar med artikkel 59 nr. 2, en 
attest på virksomhetens art og varig-
het utstedt av vedkommende myn-
dighet eller organ i medlemsstaten 
der tjenesteyteren er etablert.»

b) Nytt nummer skal lyde:
«2a. Når tjenesteyteren framlegger en på-

krevd erklæring i samsvar med nr. 1, er ved-
kommende berettiget til å få adgang til tjen-
estevirksomheten eller å utøve virksomheten 
på hele den berørte medlemsstatens territo-
rium. En medlemsstat kan kreve ytterligere 
opplysninger som oppført i nr. 2, om tjeneste-
yterens yrkeskvalifikasjoner dersom
a) yrket er lovregulert på deler av vedkom-

mende medlemsstats territorium på en 
annen måte,

b) denne lovreguleringen også gjelder alle 
borgere i vedkommende medlemsstat,

c) forskjellene i denne lovreguleringen er 
begrunnet ut fra tvingende allmenne 
hensyn knyttet til offentlig helse eller 
tjenestemottakernes sikkerhet, og 

d) medlemsstaten har ingen andre måter å 
innhente slike opplysninger på.»

c) Nr. 4 skal lyde:
«4. For førstegangs tjenesteyting når det 

gjelder lovregulerte yrker som har sam-
menheng med offentlig helse eller sik-
kerhet, og som ikke omfattes av auto-
matisk godkjenning i henhold til avde-
ling III kapittel II, III eller IIIa, kan ved-
kommende myndighet i vertsstaten 
kontrollere yrkeskvalifikasjonene til tje-
nesteyteren før tjenestene ytes for før-
ste gang. En slik forhåndskontroll skal 
være mulig bare dersom formålet med 
kontrollen er å unngå alvorlig skade for 
tjenestemottakerens helse eller sikker-
het på grunn av manglende yrkeskvalifi-
kasjoner fra tjenesteyterens side, og der 
kontrollen ikke går ut over det som er 
nødvendig for dette formål.

Senest en måned etter at erklærin-
gen og de vedlagte dokumentene nevnt 
i nr. 1 og 2 er mottatt, skal vedkom-
mende myndighet underrette tjenestey-
teren om sin beslutning om
a) ikke å kontrollere tjenesteyterens 

yrkeskvalifikasjoner,
b) etter å ha kontrollert tjenesteyte-

rens yrkeskvalifikasjoner
i) å kreve at tjenesteyteren avleg-

ger en egnethetsprøve, eller
ii) å tillate tjenesteyting.

Dersom det oppstår et problem 
som fører til forsinkelse når beslut-
ningen i henhold til annet ledd skal 
treffes, skal vedkommende myndig-
het innen samme frist underrette tje-
nesteyteren om årsaken til forsinkel-
sen. Problemet skal løses innen én 
måned etter denne underretningen, 
og beslutningen skal treffes innen to 
måneder etter at problemet er løst.

Dersom det er en vesentlig for-
skjell mellom yrkeskvalifikasjonene 
til tjenesteyteren og den utdannin-
gen som kreves i vertsstaten, og i 
den utstrekning denne forskjellen er 
slik at den kan være skadelig for of-
fentlig helse eller sikkerhet og ikke 
kan utlignes av tjenesteyterens yr-
keserfaring eller kunnskapen, fer-
dighetene og kompetansen som tje-
nesteyteren har tilegnet seg gjen-
nom yrkeserfaring eller livslang 
læring, og som er formelt godkjent 
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av et relevant organ, skal vertsstaten 
som nevnt i annet ledd bokstav b) gi 
tjenesteyteren mulighet til å vise, 
særlig ved hjelp av en egnethets-
prøve, at vedkommende har tilegnet 
seg kunnskapen, ferdighetene eller 
kompetansen som manglet. Verts-
staten skal på dette grunnlaget 
treffe en beslutning om hvorvidt 
den tillater tjenesteytingen. I alle til-
feller skal tjenesten kunne ytes 
innen én måned etter at beslutnin-
gen er truffet i samsvar med annet 
ledd.

Dersom vedkommende myndig-
het ikke har svart innen fristene fast-
satt i annet og tredje ledd, kan tje-
nesten ytes.

I tilfeller der yrkeskvalifikasjo-
ner er blitt bekreftet i henhold til 
dette nummer, skal tjenesten kunne 
ytes under den yrkestittelen som 
brukes i vertsstaten.»

8) I artikkel 8 skal nr. 1 lyde:
«1. Vedkommende myndigheter i vertsstaten 

kan i tilfelle av begrunnet tvil be vedkom-
mende myndigheter i etableringsstaten om 
alle opplysninger om hvorvidt tjenesteyte-
ren er lovlig etablert, om vedkommendes 
redelige atferd samt om at vedkommende 
ikke har vært ilagt disiplinære eller straffe-
rettslige sanksjoner av yrkesmessig art. 
Dersom vedkommende myndigheter i 
vertsstaten bestemmer seg for å kontrol-
lere tjenesteyterens yrkeskvalifikasjoner, 
kan de be vedkommende myndigheter i 
etableringsstaten om opplysninger om tje-
nesteyterens utdanningsløp i den grad det 
er nødvendig for å vurdere om det finnes 
betydelige forskjeller som kan være skade-
lig for offentlig helse eller sikkerhet. Ved-
kommende myndigheter i etableringssta-
ten skal gi disse opplysningene i samsvar 
med artikkel 56. Når det gjelder yrker som 
ikke er lovregulert i hjemstaten, kan assis-
tansesentrene nevnt i artikkel 57b også gi 
disse opplysningene.»

9) I artikkel 11 gjøres følgende endringer:
a) I første ledd gjøres følgende endringer:

i) Innledningen skal lyde:
«Ved anvendelsen av artikkel 13 og 

artikkel 14 nr. 6 skal yrkeskvalifikasjo-
ner inndeles i følgende nivåer:»

ii) Bokstav c) ii) skal lyde:

«ii) lovregulert utdanning og opplæ-
ring, eller når det gjelder lovregu-
lerte yrker, yrkesrettet opplæring 
med en særlig struktur, med kompe-
tanse ut over det som er fastsatt for 
nivå b, og som tilsvarer utdan-
ningsnivået fastsatt i punkt i), der-
som denne utdanningen gir et sam-
menlignbart faglig nivå og forbere-
der utøveren til et sammenlignbart 
nivå med hensyn til ansvar og funk-
sjoner, forutsatt at diplomet vedleg-
ges en attest fra hjemstaten.»

iii) Bokstav d) og e) skal lyde:
«d) et diplom for en bestått utdan-

ning ut over videregående opp-
læring av minst tre og høyst fire 
års varighet, eller av tilsvarende 
varighet på deltid, som også kan 
uttrykkes i et tilsvarende antall 
ECTS-poeng, ved et universitet 
eller en høyskole eller en annen 
utdanningsinstitusjon på tilsva-
rende nivå samt den yrkesret-
tede opplæringen som eventuelt 
kreves i tillegg til utdanningen ut 
over videregående opplæring,

e) et diplom for en bestått utdan-
ning ut over videregående opp-
læring av minst fire års varighet, 
eller av tilsvarende varighet på 
deltid, som også kan uttrykkes i 
et tilsvarende antall ECTS-
poeng, ved et universitet eller en 
høyskole eller en annen utdan-
ningsinstitusjon på tilsvarende 
nivå samt den yrkesrettede opp-
læringen som eventuelt kreves i 
tillegg til utdanningen ut over 
videregående opplæring.»

b) Annet ledd oppheves.
10) I artikkel 12 skal første ledd lyde:

«Alle kvalifikasjonsbevis eller sett av kvalifi-
kasjonsbevis utstedt av vedkommende myn-
dighet i en medlemsstat for en bestått utdan-
ning i Unionen, på heltid eller deltid, innenfor 
eller utenfor formelle programmer, som er god-
kjent av vedkommende medlemsstat for å være 
på et tilsvarende nivå og gir samme rett til ad-
gang til eller utøvelse av et yrke eller forbere-
der til utøvelse av dette yrket, skal sidestilles 
med et kvalifikasjonsbevis som nevnt i artikkel 
11, også det berørte nivået.»
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11) Artikkel 13 skal lyde:

«Artikkel 13

Vilkår for godkjenning

1. Dersom en vertsstat krever særlige yrkeskva-
lifikasjoner for adgang til eller utøvelse av et 
lovregulert yrke, skal vedkommende myndig-
het i denne medlemsstaten tillate at søkere får 
adgang til og utøver dette yrket på samme vil-
kår som gjelder for medlemsstatens borgere, 
dersom de innehar den kompetanseattest eller 
det kvalifikasjonsbevis som er nevnt i artikkel 
11, og som kreves av en annen medlemsstat 
for adgang til eller utøvelse av yrket på dennes 
territorium.

Kompetanseattester eller kvalifikasjonsbe-
vis skal være utstedt av en vedkommende myn-
dighet i en medlemsstat, utpekt i samsvar med 
denne medlemsstatens lover eller forskrifter.

2. Adgang til og utøvelse av yrket, slik det er 
beskrevet i nr. 1, skal også gis søkere som har 
utøvd det berørte yrket på heltid i ett år eller 
på deltid i et tidsrom av tilsvarende varighet i 
løpet av de foregående ti årene i en annen 
medlemsstat som ikke lovregulerer dette 
yrket, forutsatt at de innehar en eller flere 
kompetanseattester eller ett eller flere kvalifi-
kasjonsbevis utstedt av en annen medlemsstat 
som ikke lovregulerer yrket.

Kompetanseattester og kvalifikasjonsbevis 
skal oppfylle følgende vilkår:
a) de er utstedt av en vedkommende myndig-

het i en medlemsstat, utpekt i samsvar med 
denne medlemsstatens lover eller forskrif-
ter,

b) de bekrefter at innehaveren er forberedt til 
å utøve det berørte yrket.

Det ene året med yrkeserfaring som er 
nevnt i første ledd, kan imidlertid ikke kre-
ves dersom kvalifikasjonsbeviset som søke-
ren innehar, bekrefter lovregulert utdan-
ning og opplæring.

3. Vertsstaten skal godta nivået som hjemstaten 
har bekreftet i henhold til artikkel 11, samt 
hjemstatens attest som bekrefter at lovregu-
lert utdanning og yrkesrettet opplæring med 
en særlig struktur som nevnt i artikkel 11 bok-
stav c) ii) tilsvarer nivået som er fastsatt i artik-
kel 11 bokstav c) i).

4. Som unntak fra nr. 1 og 2 i denne artikkel og 
fra artikkel 14 kan vedkommende myndighet i 
vertsstaten nekte adgang til og utøvelse av 
yrket for innehavere av en kompetanseattest 
som er klassifisert i henhold til artikkel 11 

bokstav a) dersom de nasjonale yrkeskvalifika-
sjonene som kreves for å utøve yrket på den-
nes territorium, er klassifisert i henhold til 
artikkel 11 bokstav e).»

 
12) I artikkel 14 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Artikkel 13 skal ikke være til hinder 

for at vertsstaten pålegger søkeren å full-
føre en prøveperiode på inntil tre år eller av-
legge en egnethetsprøve dersom
a) utdanningen som søkeren har gjennom-

gått, omfatter fagområder som er 
vesentlig forskjellige fra dem som 
omfattes av det kvalifikasjonsbeviset 
som kreves i vertsstaten,

b) det lovregulerte yrket i vertsstaten 
omfatter en eller flere former for lovre-
gulert yrkesvirksomhet som ikke eksis-
terer i det tilsvarende yrket i søkerens 
hjemstat, og utdanningen som kreves i 
vertsstaten omfatter fagområder som er 
vesentlig forskjellige fra dem som 
omfattes av søkerens kompetanseattest 
eller kvalifikasjonsbevis.»

b) I nr. 2 skal tredje ledd lyde:
«Dersom Kommisjonen anser at fravi-

kelsen nevnt i annet ledd ikke er hensikts-
messig eller ikke er i samsvar med unions-
retten, skal den innen tre måneder etter at 
den har mottatt alle nødvendige opplysnin-
ger, vedta en gjennomføringsrettsakt der 
den berørte medlemsstaten anmodes om å 
unnlate å treffe det planlagte tiltaket. I fra-
vær av svar fra Kommisjonen innen nevnte 
frist kan fravikelsen anvendes.»

c) I nr. 3 skal nye ledd lyde:
«Som unntak fra prinsippet om søke-

rens rett til å velge, som fastsatt i nr. 2, kan 
vertsstaten fastsette enten en prøveperiode 
eller en egnethetsprøve for
a) en innehaver av yrkeskvalifikasjoner 

som nevnt i artikkel 11 bokstav a) som 
søker om godkjenning av yrkeskvalifi-
kasjonene sine der de påkrevde nasjo-
nale yrkeskvalifikasjonene er klassifi-
sert i henhold til artikkel 11 bokstav c), 
eller

b) en innehaver av yrkeskvalifikasjoner 
som nevnt i artikkel 11 bokstav b) som 
søker om godkjenning av yrkeskvalifi-
kasjonene sine der de påkrevde nasjo-
nale yrkeskvalifikasjonene er klassifi-
sert i henhold til artikkel 11 bokstav d) 
eller e).
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Når det gjelder en innehaver av yr-
keskvalifikasjoner som nevnt i artikkel 
11 bokstav a) som søker om godkjen-
ning av yrkeskvalifikasjonene sine der 
de påkrevde nasjonale yrkeskvalifika-
sjonene er klassifisert i henhold til artik-
kel 11 bokstav d), kan vertsstaten på-
legge både en prøveperiode og en eg-
nethetsprøve.»

d) Nr. 4 og 5 skal lyde:
«4. Ved anvendelsen av nr. 1 og 5 menes 

med «fagområder som er vesentlig for-
skjellige», fagområder der kunnskap, 
ferdigheter og kompetanse som er tileg-
net, er avgjørende for utøvelsen av 
yrket, og der den utdanningen vandre-
arbeideren har fått, viser betydelige for-
skjeller når det gjelder innhold i forhold 
til den utdanning som kreves i vertssta-
ten.

5. Nr. 1 får anvendelse idet det tas behørig 
hensyn til forholdsmessighetsprinsip-
pet. Dersom vertsstaten har til hensikt å 
kreve at søkeren fullfører en prøveperi-
ode eller avlegger en egnethetsprøve, 
skal den først undersøke om kunn-
skapen, ferdighetene og kompetansen 
som søkeren har tilegnet seg gjennom 
yrkeserfaring eller livslang læring, og 
som er formelt godkjent av et relevant 
organ i en medlemsstat eller i en tred-
jestat, er av en slik art at den helt eller 
delvis omfatter fagområdene som er 
vesentlig forskjellige som definert i nr. 
4.»

e) Nye numre skal lyde:
«6. Beslutningen om å pålegge en prøvepe-

riode eller en egnethetsprøve skal være 
behørig begrunnet. Særlig skal søkeren 
underrettes om følgende:
a) nivået på yrkeskvalifikasjoner som 

kreves i vertsstaten og nivået på 
yrkeskvalifikasjoner som søkeren 
har i samsvar med klassifiseringen 
angitt i artikkel 11, og

b) de vesentlige forskjellene nevnt i nr. 
4 og årsakene til at disse forskjellene 
ikke kan utlignes av kunnskapen, 
ferdighetene og kompetansen som 
søkeren har tilegnet seg gjennom 
yrkeserfaring eller livslang læring, 
og som er formelt godkjent av et 
relevant organ.

7. Medlemsstatene skal sikre at en søker 
har mulighet til å avlegge egnethetsprø-

ven som er nevnt i nr. 1, senest seks 
måneder etter den opprinnelige beslut-
ningen om å pålegge søkeren en egnet-
hetsprøve.»

13) Artikkel 15 oppheves.
14) Artikkel 20 skal lyde:

«Artikkel 20

Tilpasning av listene over virksomhet i vedlegg 
IV

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta dele-
gerte rettsakter i samsvar med artikkel 57c om til-
pasning av listene over virksomhet i vedlegg IV, 
som er gjenstand for godkjenning av yrkeserfa-
ring i henhold til artikkel 16, med det formål å 
ajourføre eller klarlegge virksomhet oppført i ved-
legg IV særlig med sikte på å angi virkeområdet 
ytterligere og ta behørig hensyn til den siste utvik-
lingen innenfor virksomhetsbaserte nomenklatu-
rer, forutsatt at dette ikke medfører noen inn-
skrenking av virksomhetens virkeområde i de 
enkelte kategoriene, og at virksomhet ikke flyttes 
mellom de eksisterende listene I, II og III i ved-
legg IV.»
15) I artikkel 21 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 4 skal lyde:
«4. Når det gjelder drift av apoteker som 

ikke er omfattet av geografiske begrensnin-
ger, kan medlemsstatene som et unntak be-
slutte ikke å gi virkning til kvalifikasjonsbe-
vis nevnt i vedlegg V nr. 5.6.2 for etablering 
av nye apoteker som er åpne for allmennhe-
ten. Ved anvendelsen av dette nummer skal 
apoteker som har vært åpne i mindre enn 
tre år, også anses som nye apoteker.

Dette unntaket kan ikke anvendes på 
farmasøyter med kvalifikasjoner som alle-
rede er godkjent av vedkommende myndig-
heter i vertsstaten for andre formål, og som 
faktisk og rettmessig har utøvd yrkesvirk-
somhet som farmasøyt i minst tre sammen-
hengende år i denne medlemsstaten.»

b) Nr. 6 skal lyde:
«6. Hver medlemsstat skal for adgang til 

og utøvelse av yrkesvirksomhet som lege, 
sykepleier med ansvar for alminnelig syke-
pleie, tannlege, veterinær, jordmor og far-
masøyt kreve at utøveren er i besittelse av 
et kvalifikasjonsbevis nevnt i henholdsvis 
nr. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2 og 5.6.2 i vedlegg V, som bekrefter at 
vedkommende i løpet av hele sin utdanning 
har tilegnet seg kunnskapen, ferdighetene 
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og kompetansen som er nevnt i artikkel 24 
nr. 3, artikkel 31 nr. 6, artikkel 31 nr. 7, ar-
tikkel 34 nr. 3, artikkel 38 nr. 3, artikkel 40 
nr. 3 og artikkel 44 nr. 3.

For å ta hensyn til den allment aner-
kjente vitenskapelige og tekniske utvikling 
skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta 
delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 
57c for å ajourføre kunnskapen og ferdig-
hetene nevnt i artikkel 24 nr. 3, artikkel 31 
nr. 6, artikkel 34 nr. 3, artikkel 38 nr. 3, ar-
tikkel 40 nr. 3, artikkel 44 nr. 3 og artikkel 
46 nr. 4 med sikte på å gjenspeile utviklin-
gen i unionsretten som har direkte innvirk-
ning på de berørte yrkesutøverne.

Slike ajourføringer skal ikke medføre 
en endring av eksisterende prinsipper i yr-
keslovgivningen i medlemsstatene når det 
gjelder utdanning og fysiske personers ad-
gangsvilkår. Slike ajourføringer skal ta hen-
syn til medlemsstatenes ansvar for organi-
seringen av utdanningssystemer som fast-
satt i artikkel 165 nr. 1 i traktaten om Den 
europeiske unions virkemåte (TEUV).»

c) Nr. 7 oppheves,

16) Ny artikkel skal lyde:

«Artikkel 21a

Framgangsmåte for melding

1. Hver medlemsstat skal underrette Kommisjo-
nen om de lover og forskrifter de vedtar med 
hensyn til utstedelse av kvalifikasjonsbevis for 
de kvalifikasjonene som er omfattet av dette 
kapittel.

Når det gjelder kvalifikasjonsbevis nevnt i 
avsnitt 8, skal melding i samsvar med første 
ledd også gis til de andre medlemsstatene.

2. Meldingen nevnt i nr. 1 skal omfatte opplysnin-
ger om utdanningsprogrammenes varighet og 
innhold.

3. Meldingen nevnt i nr. 1 skal sendes via IMI.
4. For å ta behørig hensyn til den lovgivnings-

messige og administrative utviklingen i med-
lemsstatene og forutsatt at lover og forskrifter 
som det meldes om i henhold til nr. 1 i denne 
artikkel, er i samsvar med vilkårene fastsatt i 
dette kapittel, skal Kommisjonen gis myndig-
het til å vedta delegerte rettsakter i samsvar 
med artikkel 57c med det formål å endre nr. 
5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
og 5.7.1 i vedlegg V om ajourføring av titlene 
som medlemsstatene har vedtatt som kvalifika-
sjonsbevis, og dersom det er relevant, organet 

som utsteder kvalifikasjonsbeviset, attesten 
som følger med beviset, og den tilsvarende 
yrkestittelen.

5. Dersom lovene og forskriftene som det er gitt 
underretning om i henhold til nr. 1, ikke er i 
samsvar med vilkårene fastsatt i dette kapittel, 
skal Kommisjonen vedta en gjennomførings-
rettsakt med sikte på å avslå en anmodning om 
endring av nr. 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 eller 5.7.1 i vedlegg V.»

17) I artikkel 22 gjøres følgende endringer:
a) I første ledd skal bokstav b) lyde:

«b) skal medlemsstatene etter hver en-
kelt medlemsstats særskilte framgangs-
måte ved å oppmuntre til løpende faglig ut-
vikling sikre at yrkesutøvere med yrkeskva-
lifikasjoner som er omfattet av kapittel III i 
denne avdeling, er i stand til å ajourføre 
kunnskapen, ferdighetene og kompetansen 
for å opprettholde en sikker og effektiv yr-
kesutøvelse og holde tritt med den faglige 
utviklingen.»

b) Nytt ledd skal lyde:
«Medlemsstatene skal innen 18. januar 

2016 underrette Kommisjonen om tiltakene 
de treffer i henhold til første ledd bokstav 
b).»

 
18) I artikkel 24 skal nr. 2 lyde:

«2. Den medisinske grunnutdanningen skal 
omfatte i alt minst fem års studier, som også 
kan uttrykkes i et tilsvarende antall ECTS-
poeng, og skal bestå av minst 5 500 timers 
teoretisk og praktisk utdanning ved et uni-
versitet eller under tilsyn av et universitet.

For yrkesutøvere som påbegynte sine 
studier før 1. januar 1972, kan utdanningen 
nevnt i første ledd omfatte seks måneders 
praktisk heltidsutdanning på universitets-
nivå under tilsyn av vedkommende myndig-
heter.»

19) I artikkel 25 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Adgang til spesialistlegeutdannin-
gen forutsetter fullføring og godkjenning av 
medisinsk grunnutdanning som nevnt i ar-
tikkel 24 nr. 2, der praktikanten har tilegnet 
seg relevante grunnleggende medisinske 
kunnskaper.»

b) Nytt nummer skal lyde:
«3a. Medlemsstatene kan i nasjonal lov-

givning fastsette delvis fritak fra deler av 
spesialistlegeutdanningen oppført i ved-
legg V nr. 5.1.3 som får anvendelse i enkelt-
tilfeller, forutsatt at disse delene av utdan-
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ningen allerede er gjennomført i løpet av en 
annet spesialistutdanning oppført i vedlegg 
V nr. 5.1.3 som yrkesutøveren allerede har 
fått yrkeskvalifikasjon for i en medlemsstat. 
Medlemsstatene skal sikre at unntakene 
som gis, ikke utgjør mer enn halvparten av 
den berørte spesialistlegeutdanningens 
minste varighet.

Hver medlemsstat skal underrette 
Kommisjonen og de andre medlemsstatene 
om den berørte nasjonale lovgivningen for 
et slikt delvis fritak.»

c) Nr. 5 skal lyde:
«5. Kommisjonen skal gis myndighet til 

å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 
artikkel 57c om tilpasning til den vitenska-
pelige og tekniske utvikling av minstekra-
vene til utdanningens varighet som nevnt i 
vedlegg V nr. 5.1.3.»

20) I artikkel 26 skal annet ledd lyde:
«For å ta hensyn til endringer i nasjonal lov-

givning og med sikte på å ajourføre dette direk-
tiv skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta 
delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 
57c om tilføyelse i vedlegg V nr. 5.1.3 av ny spe-
sialistkompetanse for leger som er felles for 
minst to femdeler av medlemsstatene.»

21) I artikkel 27 skal nytt nummer lyde:
«2a. Medlemsstatene skal godkjenne kvali-

fikasjonsbeviset for leger med spesialistutdan-
ning som er utstedt i Italia og oppført i vedlegg 
V nr. 5.1.2 og 5.1.3, for leger som påbegynte sin 
spesialistutdanning etter 31. desember 1983 og 
før 1. januar 1991, selv om denne utdanningen 
ikke oppfyller minstekravene til utdanning fast-
satt i artikkel 25, dersom kvalifikasjonsbeviset 
er vedlagt en attest utstedt av vedkommende 
italienske myndigheter som bekrefter at de fak-
tisk og rettmessig har utøvd virksomheten som 
lege med spesialistutdanning på samme be-
rørte spesialistområde i Italia i minst sju sam-
menhengende år i løpet av de siste ti årene før 
attesten ble utstedt.»

22) I artikkel 28 skal nr. 1 lyde:
«1. Adgang til særskilt utdanning i allmenn-

medisin forutsetter fullføring og godkjenning 
av medisinsk grunnutdanning som nevnt i ar-
tikkel 24 nr. 2, der praktikanten har tilegnet seg 
relevante grunnleggende medisinske kunn-
skaper.»

23) I artikkel 31 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Adgang til utdanning for sykepleiere 
med ansvar for alminnelig sykepleie forut-
setter

a) fullført allmennutdanning på tolv år, 
bekreftet ved et diplom, en attest eller et 
annet kvalifikasjonsbevis utstedt av ved-
kommende myndigheter eller organer i 
en medlemsstat, eller en attest som 
bekrefter bestått eksamen på tilsva-
rende nivå og gir adgang til universite-
ter eller høyskoler på et nivå som er 
godkjent som tilsvarende, eller

b) fullført allmennutdanning på minst ti år, 
bekreftet ved et diplom, en attest eller et 
annet kvalifikasjonsbevis utstedt av ved-
kommende myndigheter eller organer i 
en medlemsstat, eller en attest som 
bekrefter bestått eksamen på tilsva-
rende nivå og gir adgang til yrkesskoler 
eller yrkesrettet opplæring for sykeplei-
ere.»

b) I nr. 2 skal annet og tredje ledd lyde:
«Kommisjonen skal gis myndighet til å 

vedta delegerte rettsakter i samsvar med 
artikkel 57c om endringer av listen angitt i 
vedlegg V nr. 5.2.1 med sikte på å tilpasse 
den til den vitenskapelige og tekniske utvik-
ling.

Endringene nevnt i annet ledd skal ikke 
medføre en endring av eksisterende prin-
sipper i yrkeslovgivningen i medlemssta-
tene når det gjelder utdanning og fysiske 
personers adgangsvilkår. Slike endringer 
skal ta hensyn til medlemsstatenes ansvar 
for organiseringen av utdanningssystemer 
som fastsatt i artikkel 165 nr. 1 i TEUV.»

c) I nr. 3 skal første ledd lyde:
Utdanning av sykepleiere med ansvar 

for alminnelig sykepleie skal omfatte i alt 
minst tre års studier, som også kan uttryk-
kes i et tilsvarende antall ECTS-poeng, og 
skal bestå av minst 4 600 timers teoretisk 
og klinisk utdanning, hvorav den teoretiske 
utdanningen utgjør minst en tredel og den 
kliniske utdanningen minst halvparten av 
utdanningens samlede minste varighet. 
Medlemsstatene kan gi delvis unntak for yr-
kesutøvere som har gjennomgått en del av 
denne utdanningen i forbindelse med andre 
utdanninger på minst tilsvarende nivå.»

d) Nr. 4 skal lyde:
«4. Teoretisk utdanning er den delen av 

sykepleierutdanningen der sykepleierstu-
dentene får den faglige kunnskapen, ferdig-
hetene og kompetansen som kreves i hen-
hold til nr. 6 og 7. Utdanningen skal gis av 
lærere i sykepleiefag og av andre kvalifi-
serte personer, ved universiteter eller høy-
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skoler på et nivå som er godkjent som tilsva-
rende, eller ved yrkesskoler eller gjennom 
yrkesrettet opplæring for sykepleiere.»

e) I nr. 5 skal første ledd lyde:
«5. Klinisk utdanning er den delen av 

sykepleierutdanningen der sykepleierstu-
dentene, som en del av et lag og i direkte 
kontakt med friske eller syke enkeltperso-
ner og/eller grupper, lærer å organisere, 
yte og vurdere den nødvendige samlede sy-
kepleien på grunnlag av kunnskapen, fer-
dighetene og kompetansen de har tilegnet 
seg. Sykepleierstudenten skal ikke bare 
lære å arbeide i lag, men også lære hvor-
dan et lag ledes og hvordan alminnelig 
sykepleie organiseres, herunder helseun-
dervisning for enkeltpersoner og små 
grupper, innenfor helseinstitusjoner eller i 
samfunnet.»

f) Nr. 6 skal lyde:
«6. Utdanning av sykepleiere med an-

svar for alminnelig sykepleie skal være en 
garanti for at vedkommende yrkesutøver 
har tilegnet seg følgende kunnskaper og 
ferdigheter:
a) omfattende kunnskaper om vitenska-

pene som alminnelig sykepleie er 
basert på, herunder tilstrekkelig forstå-
else av friske og syke menneskers ana-
tomi, funksjoner og atferd samt av for-
bindelsene mellom menneskets helse-
tilstand og dets fysiske og sosiale omgi-
velser,

b) kunnskaper om yrkets art og etikk og 
om de allmenne prinsippene for helse 
og sykepleie,

c) tilstrekkelig klinisk erfaring der slik 
erfaring, som bør velges ut fra sin verdi 
i utdanningen, bør tilegnes under tilsyn 
av kvalifisert sykepleiepersonell og på 
steder der antallet kvalifiserte personer 
og utstyr er egnet for pasientpleie,

d) evne til å delta i den praktiske utdannin-
gen av helsepersonell og erfaring i å 
samarbeide med slikt personell,

e) erfaring i å samarbeide med annet hel-
sepersonell.»

g) Nytt nummer skal lyde:
«7. Kvalifikasjoner som sykepleier med ansvar 

for alminnelig sykepleie skal være en 
garanti for at vedkommende yrkesutøver 
kan anvende minst følgende kompetanse 
uavhengig av om utdanningen ble gjennom-
ført ved et universitet, en høyskole på et 
nivå som er godkjent som tilsvarende, eller 

ved en yrkesskole eller gjennom yrkesret-
tet opplæring for sykepleiere:
a) kompetanse til selvstendig å avgjøre 

hvilken sykepleie som kreves, ved hjelp 
av gjeldende teoretiske og kliniske 
kunnskaper og til å planlegge, organi-
sere og gjennomføre sykepleie ved 
behandling av pasienter på grunnlag av 
de kunnskapene og ferdighetene som 
er tilegnet i samsvar med nr. 6 bokstav 
a), b) og c) med sikte på å forbedre utø-
velsen av yrket,

b) kompetanse til å samarbeide effektivt 
med andre aktører i helsesektoren, her-
under delta i den praktiske utdanningen 
av helsepersonell på grunnlag av de 
kunnskapene og ferdighetene som er 
tilegnet i samsvar med nr. 6 bokstav d) 
og e),

c) kompetanse til å hjelpe enkeltpersoner, 
familier og grupper på vei mot en sunn 
livsstil og egenomsorg på grunnlag av 
de kunnskapene og ferdighetene som 
er tilegnet i samsvar med nr. 6 bokstav 
a) og b),

d) kompetanse til selvstendig å igangsette 
livreddende akuttiltak og gjennomføre 
tiltak i krise- og katastrofesituasjoner,

e) kompetanse til selvstendig å gi råd, vei-
ledning og hjelp til personer som tren-
ger omsorg, og deres nærmeste,

f) kompetanse til selvstendig å sikre kvali-
teten på sykepleien og vurdere den,

g) kompetanse til å kommunisere utfyl-
lende og fagmessig og samarbeide med 
andre yrkesutøvere i helsesektoren,

h) kompetanse til å analysere kvaliteten på 
sykepleien for å forbedre utøvelsen av 
yrket som sykepleier med ansvar for 
alminnelig sykepleie.»

24) I artikkel 33 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 2 oppheves,
b) Nr. 3 skal lyde:

«3. Medlemsstatene skal godkjenne 
kvalifikasjonsbevis for sykepleiere som
a) er utstedt i Polen til sykepleiere som 

fullførte utdanningen før 1. mai 2004 
uten å oppfylle minstekravene til utdan-
ning fastsatt i artikkel 31, og som

b) er bekreftet av et diplom på bachelor-
nivå som er oppnådd på grunnlag av et 
særlig etterutdanningsprogram i hen-
hold til
i) artikkel 11 i polsk lov av 20. april 

2004 om endring av loven om yrkene 
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sykepleier og jordmor og om visse 
andre rettsakter (republikken 
Polens offisielle kunngjøringsblad 
av 2004 nr. 92, pos. 885 og av 2007 nr. 
176, pos. 1237) og helseministerens 
forordning av 11. mai 2004 om nær-
mere vilkår for utdanning av syke-
pleiere og jordmødre som innehar et 
eksamensbevis fra videregående 
skole (avsluttende eksamen – 
«matura») og har bestått eksamen 
ved medisinsk gymnas eller medi-
sinsk fagskole som underviser i 
sykepleier- og jordmoryrket (repu-
blikken Polens offisielle kunngjø-
ringsblad av 2004 nr. 110, pos. 1170 
og av 2010 nr. 65, pos. 420), eller

ii) artikkel 52.3 nr. 2 i polsk lov av 15. 
juli 2011 om yrkene sykepleier og 
jordmor (republikken Polens offisi-
elle kunngjøringsblad av 2011 nr. 
174, pos. 1039) og helseministerens 
forordning av 14. juni 2012 om nær-
mere vilkår for høyere utdanning av 
sykepleiere og jordmødre som inne-
har et eksamensbevis fra videregå-
ende skole (avsluttende eksamen – 
«matura») og har bestått eksamen 
ved en medisinsk videregående 
skole eller medisinsk fagskole for 
høyere utdanning som underviser i 
sykepleier- og jordmoryrket (repu-
blikken Polens offisielle kunngjø-
ringsblad av 2012, pos. 770),

med det formål å kontrollere at 
vedkommende har et kunnskaps- og 
kompetansenivå som er sammen-
lignbart med nivået for sykepleiere 
med de kvalifikasjonene som er opp-
ført for Polen i vedlegg V nr. 5.2.2.»

25) Artikkel 33a skal lyde:
«Når det gjelder rumenske kvalifikasjons-

bevis for sykepleiere med ansvar for alminnelig 
sykepleie, får bare følgende bestemmelser om 
ervervede rettigheter anvendelse:

Når det gjelder borgere i medlemsstater 
som har kvalifikasjoner som sykepleier med 
ansvar for alminnelig sykepleie i Romania og 
ikke oppfyller de minstekravene til utdanning 
som er fastsatt i artikkel 31, skal medlemssta-
tene godkjenne følgende kvalifikasjonsbevis 
for sykepleiere med ansvar for alminnelig syke-
pleie som tilstrekkelig bevis dersom de er ved-
lagt en attest som bekrefter at vedkommende 
borgere i medlemsstater faktisk og rettmessig 

har utøvd virksomhet som sykepleiere med an-
svar for alminnelig sykepleie i Romania, her-
under fullt ansvar for planlegging, organisering 
og administrasjon av pasientpleie, i et tidsrom 
på minst tre sammenhengende år i løpet av de 
siste fem årene før attestens utstedelsesdato:
a) «Certificat de competente profesionale de 

asistent medical generalist» med utdanning 
etter videregående utdanning fra en «scoala 
postliceala», som bekrefter at utdanningen 
ble påbegynt før 1. januar 2007,

b) «Diploma de absolvire de asistent medical 
generalist» med kortvarig høyere utdan-
ning, som bekrefter at utdanningen ble 
påbegynt før 1. oktober 2003,

c) «Diploma de licenta de asistent medical 
generalist» med langvarig høyere utdan-
ning, som bekrefter at utdanningen ble 
påbegynt før 1. oktober 2003.»

26) I artikkel 34 skal nr. 2 lyde:
«2. Grunnutdanning for tannleger skal om-

fatte i alt minst fem års studier, som også kan 
uttrykkes i et tilsvarende antall ECTS-poeng, 
og skal bestå av minst 5 000 timers teoretisk og 
praktisk heltidsutdanning som omfatter minst 
studieprogrammet som er beskrevet i vedlegg 
V nr. 5.3.1, ved et universitet, ved en høyskole 
som er godkjent for å være på tilsvarende nivå, 
eller under tilsyn av et universitet.

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 
delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 
57c om endringer av listen angitt i vedlegg V nr. 
5.3.1 med sikte på å tilpasse den til den viten-
skapelige og tekniske utvikling.

Endringene nevnt i annet ledd skal ikke 
medføre en endring av eksisterende prinsipper 
i yrkeslovgivningen i medlemsstatene når det 
gjelder utdanning og fysiske personers ad-
gangsvilkår. Slike endringer skal ta hensyn til 
medlemsstatenes ansvar for organiseringen av 
utdanningssystemer som fastsatt i artikkel 165 
nr. 1 i TEUV.»

27) I artikkel 35 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Adgang til spesialistutdanning for 
tannleger forutsetter fullføring og godkjen-
ning av grunnutdanning for tannleger som 
nevnt i artikkel 34, eller at vedkommende 
innehar de dokumentene som er nevnt i ar-
tikkel 23 og 37.»

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer:
i) Annet ledd skal lyde:

«Spesialistutdanning for tannleger 
skal ha en varighet på minst tre år på 
heltid under tilsyn av vedkommende 
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myndigheter eller organer. Den skal 
innebære at kandidaten under spesialis-
tutdanning personlig deltar i den be-
rørte institusjonens virksomhet og an-
svarsområder.»
ii)Tredje ledd oppheves.

c) Nye numre skal lyde:
«4. Kommisjonen skal gis myndighet til å 

vedta delegerte rettsakter i samsvar 
med artikkel 57c om tilpasning til den 
vitenskapelige og tekniske utvikling av 
minstekravene til utdanningens varig-
het som nevnt i nr. 2.

5. For å ta hensyn til endringer i nasjonal 
lovgivning og med sikte på å ajourføre 
dette direktiv skal Kommisjonen gis 
myndighet til å vedta delegerte rettsak-
ter i samsvar med artikkel 57c om tilføy-
else i vedlegg V nr. 5.3.3 av ny spesialist-
kompetanse for tannleger som er felles 
for minst to femdeler av medlemssta-
tene.»

28) I artikkel 37 skal nye numre lyde:
«3. Når det gjelder kvalifikasjonsbevis for tann-

leger, skal medlemsstatene godkjenne slike 
bevis i henhold til artikkel 21 i tilfeller der 
søkerne påbegynte utdanningen innen 18. 
januar 2016.

4. Hver medlemsstat skal godkjenne kvalifika-
sjonsbevis for leger som er utstedt i Spania 
til yrkesutøvere som påbegynte sin medi-
sinske universitetsutdanning mellom 1. 
januar 1986 og 31. desember 1997, og som 
er vedlagt en attest utstedt av vedkom-
mende spanske myndigheter.

Attesten skal bekrefte at følgende vilkår 
er oppfylt:
a) vedkommende yrkesutøver har fullført 

og bestått minst tre års studier som ved-
kommende spanske myndigheter 
bekrefter at tilsvarer utdanningen nevnt 
i artikkel 34,

b) vedkommende yrkesutøver har faktisk, 
rettmessig og som hovedbeskjeftigelse 
utøvd virksomheten nevnt i artikkel 36 i 
Spania i minst tre sammenhengende år 
i løpet av de siste fem årene før attesten 
ble utstedt,

c) vedkommende yrkesutøver har tilla-
telse til å utøve, eller faktisk, rettmessig 
og som hovedbeskjeftigelse utøver, den 
virksomhet som er nevnt i artikkel 36, 
på samme vilkår som innehavere av de 
kvalifikasjonsbevis som er oppført for 
Spania i vedlegg V nr. 5.3.2.»

29) I artikkel 38 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Veterinærutdanningen skal omfatte 
til sammen minst fem års teoretiske og 
praktiske studier på heltid, som også kan 
uttrykkes i et tilsvarende antall ECTS-po-
eng, ved et universitet eller en høyskole 
som er godkjent for å være på tilsvarende 
nivå, eller under tilsyn av et universitet, og 
som omfatter minst det studieprogrammet 
som er beskrevet i vedlegg V nr. 5.4.1.

Kommisjonen skal gis myndighet til å 
vedta delegerte rettsakter i samsvar med 
artikkel 57c om endringer av listen angitt i 
vedlegg V nr. 5.4.1 med sikte på å tilpasse 
den til den vitenskapelige og tekniske utvik-
ling.

Endringene nevnt i annet ledd skal ikke 
medføre en endring av eksisterende prin-
sipper i yrkeslovgivningen i medlemssta-
tene når det gjelder utdanning og fysiske 
personers adgangsvilkår. Slike endringer 
skal ta hensyn til medlemsstatenes ansvar 
for organiseringen av utdanningssystemer 
som fastsatt i artikkel 165 nr. 1 i TEUV.»

b) Nr. 3 skal lyde:
«3. Veterinærutdanningen skal være en 

garanti for at vedkommende yrkesutøver 
har tilegnet seg følgende kunnskaper og 
ferdigheter:
a) tilstrekkelig kunnskap om vitenskapene 

som virksomheten som veterinær byg-
ger på, og om unionsretten som gjelder 
for denne virksomheten,

b) tilstrekkelig kunnskap om dyrs ana-
tomi, funksjoner, atferd og psykologiske 
behov samt nødvendige ferdigheter og 
kompetanse innen dyrehold, fôring, vel-
ferd, forplantning og hygiene generelt,

c) nødvendige kliniske, epidemiologiske 
og analytiske ferdigheter og kompe-
tanse innen forebygging, diagnostise-
ring og behandling av sykdommer hos 
dyr, herunder anestesi, aseptisk kirurgi 
og smertefri død, enten det gjelder 
enkeltdyr eller grupper av dyr, her-
under spesialkunnskap om sykdommer 
som kan overføres til mennesker,

d) tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og 
kompetanse innen forebyggende medi-
sin, herunder kompetanse på forespørs-
ler og sertifisering,

e) tilstrekkelig kunnskap om hygiene og 
teknologi involvert i produksjon og 
framstilling av samt handel med fôrva-
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rer eller næringsmidler av animalsk 
opprinnelse beregnet på konsum, her-
under nødvendige ferdigheter og kom-
petanse for å forstå og beskrive god 
praksis på dette området,

f) kunnskap, ferdigheter og kompetanse 
som er nødvendig for ansvarlig og for-
nuftig bruk av veterinærpreparater for å 
behandle dyr og sikre trygghet i 
næringsmiddelkjeden og miljøvern.»

30) I artikkel 40 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 skal tredje og fjerde ledd lyde:

«Kommisjonen skal gis myndighet til å 
vedta delegerte rettsakter i samsvar med 
artikkel 57c om endringer av listen angitt i 
vedlegg V nr. 5.5.1 med sikte på å tilpasse 
den til den vitenskapelige og tekniske utvik-
ling.

Endringene nevnt i tredje ledd skal ikke 
medføre en endring av eksisterende prin-
sipper i yrkeslovgivningen i medlemssta-
tene når det gjelder utdanning og fysiske 
personers adgangsvilkår. Slike endringer 
skal ta hensyn til medlemsstatenes ansvar 
for organiseringen av utdanningssystemer 
som fastsatt i artikkel 165 nr. 1 i TEUV.»

b) Nr. 2 skal lyde:
«2. Adgang til jordmorutdanningen skal 

være betinget av ett av følgende vilkår:
a) fullføring av minst tolv års allmenn sko-

leutdanning eller besittelse av bevis for 
bestått eksamen på tilsvarende nivå 
som gir adgang til jordmorskole for 
utdanningsvei I, eller 

b) besittelse av et kvalifikasjonsbevis for 
sykepleiere med ansvar for alminnelig 
sykepleie som nevnt i vedlegg V nr. 5.2.2 
for utdanningsvei II.»

c) Nr. 3 skal lyde:
«3. Jordmorutdanningen skal være en 

garanti for at vedkommende yrkesutøver 
har tilegnet seg følgende kunnskaper og 
ferdigheter:
a) inngående kunnskap om vitenskapene 

som jordmorvirksomheten bygger på, 
særlig jordmorkunnskap, obstetrikk og 
gynekologi,

b) tilstrekkelig kunnskap om yrkets etikk 
og lovgivningen som er relevant for utø-
velsen av yrket,

c) tilstrekkelig allmennmedisinsk kunn-
skap (biologiske funksjoner, anatomi og 
fysiologi) og kunnskap om farmakologi 
innenfor obstetrikk og nyfødte samt 
kunnskap om sammenhengen mellom 

menneskets helse og dets fysiske og 
sosiale miljø og dets adferd,

d) tilstrekkelig klinisk erfaring opparbei-
det ved godkjente institusjoner som set-
ter jordmoren i stand til selvstendig og 
på eget ansvar i den grad det er nødven-
dig og med unntak av i patologiske situ-
asjoner, å sørge for pleie av gravide, 
forestå fødsler og håndtere følgene av 
disse i godkjente institusjoner, over-
våke veer og fødsel og sørge for pleie 
etter fødselen og gjenoppliving av 
nyfødte i påvente av lege,

e) tilstrekkelig innsikt i utdanning av hel-
sepersonell og erfaring i å samarbeide 
med slikt personell.»

31) I artikkel 41 skal nr. 1 lyde:
«1. Kvalifikasjonsbevis for jordmødre, som 

nevnt i vedlegg V nr. 5.5.2, skal godkjennes au-
tomatisk i henhold til artikkel 21 dersom de 
oppfyller ett av følgende kriterier:
a) heltids jordmorutdanning i minst tre år, 

som også kan uttrykkes i et tilsvarende 
antall ECTS-poeng, som består av minst 
4 600 timers teoretisk og praktisk utdan-
ning, hvorav klinisk utdanning utgjør minst 
en tredel av utdanningens samlede minste 
varighet,

b) heltids jordmorutdanning i minst to år, som 
også kan uttrykkes i et tilsvarende antall 
ECTS-poeng, som består av minst 3 600 
timer og forutsetter besittelse av et kvalifi-
kasjonsbevis for sykepleiere med ansvar for 
alminnelig sykepleie som nevnt i vedlegg V 
nr. 5.2.2,

c) heltids jordmorutdanning i minst 18 måne-
der, som også kan uttrykkes i et tilsvarende 
antall ECTS-poeng, som består av minst 
3 000 timer og forutsetter besittelse av et 
kvalifikasjonsbevis for sykepleiere med 
ansvar for alminnelig sykepleie som nevnt i 
vedlegg V nr. 5.2.2, og som er etterfulgt av 
ett års yrkespraksis som det er utstedt en 
attest for i samsvar med nr. 2.»

32) I artikkel 43 gjøres følgende endringer:
a) Nytt nummer skal lyde:

«1a. Når det gjelder kvalifikasjonsbevis 
for jordmødre, skal medlemsstatene auto-
matisk godkjenne disse kvalifikasjonene 
dersom søkeren påbegynte utdanningen 
før 18. januar 2016 og adgangskravet for 
denne utdanningen var ti års allmennutdan-
ning eller et tilsvarende nivå for utdan-
ningsvei I, eller fullførte utdanning som sy-
kepleier med ansvar for alminnelig syke-
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pleie, bekreftet ved kvalifikasjonsbevis som 
nevnt i vedlegg V nr. 5.2.2, før vedkom-
mende påbegynte utdanning som jordmor 
for utdanningsvei II.»

b) Nr. 3 oppheves,
c) Nr. 4 skal lyde:

«4. Medlemsstatene skal godkjenne 
kvalifikasjonsbevis for jordmødre som
a) er utstedt i Polen til jordmødre som full-

førte utdanningen før 1. mai 2004 uten å 
oppfylle minstekravene til utdanning 
fastsatt i artikkel 40, og

b) er bekreftet av et diplom på bachelor-
nivå som er oppnådd på grunnlag av et 
særlig etterutdanningsprogram i hen-
hold til
i) artikkel 11 i polsk lov av 20. april 

2004 om endring av loven om yrkene 
sykepleier og jordmor og om visse 
andre rettsakter (republikken 
Polens offisielle kunngjøringsblad 
av 2004 nr. 92, pos. 885 og av 2007 nr. 
176, pos. 1237) og helseministerens 
forordning av 11. mai 2004 om nær-
mere vilkår for utdanning av syke-
pleiere og jordmødre som innehar et 
eksamensbevis fra videregående 
skole (avsluttende eksamen – 
«matura») og har bestått eksamen 
ved et medisinsk gymnas eller medi-
sinsk fagskole som underviser i 
sykepleier- og jordmoryrket (repu-
blikken Polens offisielle kunngjø-
ringsblad av 2004 nr. 110, pos. 1170 
og av 2010 nr. 65, pos. 420), eller

ii) artikkel 53.3 nr. 3 i polsk lov av 15. 
juli 2011 om yrkene sykepleier og 
jordmor (republikken Polens offisi-
elle kunngjøringsblad av 2011 nr. 
174, pos. 1039) og helseministerens 
forordning av 14. juni 2012 om nær-
mere vilkår for høyere utdanning av 
sykepleiere og jordmødre som inne-
har et eksamensbevis fra videregå-
ende skole (avsluttende eksamen – 
«matura») og har bestått eksamen 
ved en medisinsk videregående 
skole eller medisinsk fagskole for 
høyere utdanning som underviser i 
sykepleier- og jordmoryrket (repu-
blikken Polens offisielle kunngjø-
ringsblad av 2012, pos. 770),

med det formål å kontrollere at 
vedkommende har et kunnskaps- og 

kompetansenivå som er sammen-
lignbart med nivået for jordmødre 
med de kvalifikasjonene som er opp-
ført for Polen i vedlegg V nr. 5.5.2.»

33) I artikkel 44 skal nr. 2 lyde:
«2. Kvalifikasjonsbevis som farmasøyt skal 

bekrefte minst fem års utdanning, som også 
kan uttrykkes i et tilsvarende antall ECTS-po-
eng, som omfatter
a) fire års teoretisk og praktisk heltidsutdan-

ning ved et universitet eller en høyskole 
som er godkjent for å være på tilsvarende 
nivå, eller under tilsyn av et universitet,

b) i løpet av eller etter den teoretiske og prak-
tiske utdanningen, seks måneders prak-
sisperiode i et apotek som er åpent for all-
mennheten, eller ved et sykehus under til-
syn av sykehusets farmasøytiske avdeling.

Utdanningsforløpet nevnt i dette ledd 
skal omfatte minst det studieprogrammet 
som er beskrevet i vedlegg V nr. 5.6.1. Kom-
misjonen skal gis myndighet til å vedta de-
legerte rettsakter i samsvar med artikkel 
57c om endringer av listen angitt i vedlegg 
V nr. 5.6.1 med sikte på å tilpasse den til den 
vitenskapelige og tekniske utvikling, her-
under utviklingen innen farmakologisk 
praksis.

Endringene nevnt i annet ledd skal ikke 
medføre en endring av eksisterende prin-
sipper i yrkeslovgivningen i medlemssta-
tene når det gjelder utdanning og fysiske 
personers adgangsvilkår. Slike endringer 
skal ta hensyn til medlemsstatenes ansvar 
for organiseringen av utdanningssystemer 
som fastsatt i artikkel 165 nr. 1 i TEUV.»

34) I artikkel 45 skal nr. 2 lyde:
«2. Medlemsstatene skal sikre at inneha-

vere av kvalifikasjonsbevis i farmasi på univer-
sitetsnivå eller et nivå som er godkjent som til-
svarende, og som oppfyller kravene i artikkel 
44, skal kunne få adgang til og utøve minst føl-
gende virksomhet, med forbehold for eventu-
elle krav om ytterligere yrkeserfaring:
a) galenisk framstilling av legemidler,
b) framstilling og kontroll av legemidler,
c) kontroll av legemidler i dertil egnet labora-

torium,
d) lagring, oppbevaring og distribusjon av 

legemidler i engrosleddet,
e) forsyning, tillaging, kontroll, lagring, distri-

busjon og utlevering av trygge og virk-
ningsfulle legemidler i apoteker som er 
åpne for allmennheten,
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f) tillaging, kontroll, lagring og utlevering av 
trygge og virkningsfulle legemidler av 
påkrevd kvalitet på sykehus,

g) informasjon og rådgivning om legemidler, 
herunder om riktig bruk,

h) innberetning av bivirkninger av legemidler 
til vedkommende myndigheter,

i) individuell oppfølging av pasienter som har 
ansvar for sin egen medisinering,

j) bidrag til lokale eller nasjonale folkehelse-
kampanjer.»

35) Artikkel 46 skal lyde:

«Artikkel 46

Arkitektutdanning

1. Arkitektutdanningen skal omfatte
a) i alt minst fem års studier på heltid ved et 

universitet eller en tilsvarende undervis-
ningsinstitusjon som er avsluttet med 
bestått eksamen på universitetsnivå, eller

b) minst fire års studier på heltid ved et univer-
sitet eller en tilsvarende undervisningsin-
stitusjon som er avsluttet med bestått eksa-
men på universitetsnivå og vedlagt en attest 
som bekrefter fullført to års praksisperiode 
i samsvar med nr. 4.

2. Arkitektur skal utgjøre hoveddelen av utdan-
ningen nevnt i nr. 1. Utdanningen skal i like 
stor grad omfatte teoretiske og praktiske sider 
ved arkitekturutdanningen og være en garanti 
for at kandidaten minst tilegner seg følgende 
kunnskap, ferdigheter og kompetanse:
a) evne til å utforme arkitektoniske prosjekter 

som oppfyller både estetiske og tekniske 
krav,

b) tilstrekkelig kunnskap om arkitekturens 
historie og teorier samt beslektede kunstar-
ter, teknologier og humanistiske fag,

c) kunnskap om kunstens innflytelse på kvali-
teten av arkitektonisk utforming,

d) tilstrekkelig kunnskap om byutforming og -
planlegging samt den teknikk som inngår i 
planleggingsprosessen,

e) forståelse av forholdet mellom mennesker 
og bygninger og mellom bygninger og 
deres omgivelser, og av nødvendigheten av 
å tilpasse bygninger og rommet mellom 
dem til menneskets behov og målestokk,

f) forståelse av arkitektyrket og av arkitek-
tens rolle i samfunnet, særlig ved utarbei-
delsen av prosjekter som tar hensyn til sam-
funnsforhold,

g) forståelse av undersøkelses- og prosjekte-
ringsmetoder for byggeprosjekter,

h) forståelse av dimensjonering og anleggs- og 
ingeniørmessige problemstillinger i forbin-
delse med bygningskonstruksjon,

i) tilstrekkelig kunnskap om fysiske proble-
mer og teknologi og om bygningers funk-
sjon, for å kunne utstyre dem slik at de blir 
behagelige å oppholde seg i og gir beskyt-
telse mot utendørs klima, innenfor rammen 
av en bærekraftig utvikling,

j) nødvendig teknisk kompetanse til å dekke 
behovene brukerne av bygningen har, 
innenfor rammene som settes av kostnads-
faktorer og byggeforskrifter,

k) tilstrekkelig kunnskap om industrigrener, 
organisasjoner, forskrifter og framgangs-
måter som inngår i å omsette byggeplaner 
til bygninger og integrere enkeltplaner i en 
større plansammenheng.

3. Antall studieår nevnt i nr. 1 og 2 kan også 
uttrykkes i et tilsvarende antall ECTS-poeng.

4. Praksisperioden nevnt i nr. 1 bokstav b) skal 
gjennomføres først når de første tre årene av 
utdanningen er fullført. Minst ett år av prak-
sisperioden skal bygge på kunnskap, ferdig-
heter og kompetanse som praktikanten har til-
egnet seg i løpet av utdanningen nevnt i nr. 2. 
For dette formål skal praksisperioden gjen-
nomføres under tilsyn av en person eller et 
organ som er godkjent av vedkommende myn-
dighet i hjemstaten. Denne praksisperioden 
under tilsyn kan gjennomføres i en hvilken 
som helst stat. Praksisperioden skal vurderes 
av vedkommende myndighet i hjemstaten.»

36) Artikkel 47 skal lyde:

«Artikkel 47

Unntak fra vilkårene for utdanning av arkitekter

Som unntak fra artikkel 46 skal følgende også 
godkjennes som oppfyllelse av kravene i artikkel 
21: utdanning som en del av ordninger for bedring 
av sosial status eller universitetsstudier på deltid 
som oppfyller kravene angitt i artikkel 46 nr. 2, 
bekreftet ved en eksamen i arkitektur bestått av 
en yrkesutøver som har arbeidet på arkitekturom-
rådet i minst sju år under tilsyn av en arkitekt eller 
et arkitektkontor. Denne eksamenen skal være på 
universitetsnivå og tilsvare den avsluttende eksa-
menen nevnt i artikkel 46 nr. 1 bokstav b).»
37) I artikkel 49 gjøres følgende endringer:

a) Nytt nummer skal lyde:
«1a. Nr. 1 får også anvendelse på kvalifi-

kasjonsbevis for arkitekter oppført i ved-
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legg V, der utdanningen er påbegynt før 18. 
januar 2016.»

b) Nytt nummer skal lyde:
«3. Hver medlemsstat skal gi følgende 

bevis samme virkning på sine territorier 
som de kvalifikasjonsbevis for arkitekter 
som medlemsstatene selv utsteder, når det 
gjelder adgang til og utøvelse av yrkesvirk-
somhet som arkitekt: bevis for å ha bestått 
den treårige utdanningen fra «Fach-
hochschulen» i Forbundsrepublikken 
Tyskland som forelå 5. august 1985 og ble 
påbegynt senest 17. januar 2014, som opp-
fyller kravene nevnt i artikkel 46 nr. 2, og 
som gir adgang til virksomheten nevnt i ar-
tikkel 48 i nevnte medlemsstat under yr-
kestittelen «arkitekt», dersom utdanningen 
etterfølges av fire års yrkeserfaring i For-
bundsrepublikken Tyskland og bekreftes 
ved en attest utstedt av vedkommende myn-
dighet der arkitekten som ønsker å dra 
nytte av bestemmelsene i dette direktiv, er 
registrert.»

38) I avdeling III skal nytt kapittel lyde:
«Kapittel IIIA
Automatisk godkjenning på grunnlag av fel-

les opplæringsprinsipper

Artikkel 49a

Felles opplæringsramme

1. I denne artikkel menes med «felles opplæ-
ringsramme» felles minstekrav til kunnskap, 
ferdigheter og kompetanse som er nødvendig 
for å utøve et bestemt yrke. En felles ramme 
skal ikke erstatte det nasjonale utdanningspro-
grammet med mindre medlemsstaten treffer 
en annen beslutning i henhold til nasjonal lov-
givning. Når det gjelder adgang til og utøvelse 
av et yrke i en medlemsstat som lovregulerer 
dette yrket, skal en medlemsstat gi kvalifika-
sjonsbevis som er oppnådd på grunnlag av en 
slik ramme, samme virkning på sitt territo-
rium som det kvalifikasjonsbeviset den selv 
utsteder, forutsatt at denne rammen oppfyller 
vilkårene fastsatt i nr. 2.

2. En felles opplæringsramme skal oppfylle føl-
gende krav:
a) den felles opplæringsrammen gjør det 

mulig for flere yrkesutøvere å bevege seg 
på tvers av medlemsstatene,

b) yrket som er omfattet av den felles opplæ-
ringsrammen, eller utdanningen og opplæ-
ringen som gir adgang til yrket, er lovregu-
lert i minst en tredel av medlemsstatene,

c) det felles settet av kunnskap, ferdigheter og 
kompetanse kombinerer kunnskapen, fer-
dighetene og kompetansen som kreves i 
utdannings- og opplæringssystemene som 
anvendes i minst en tredel av medlemssta-
tene. Det har ingen betydning om kunn-
skapen, ferdighetene og kompetansen er 
tilegnet som en del av en allmenn utdan-
ning ved et universitet eller en høyskole 
eller som en del av en yrkesrettet opplæ-
ring,

d) den felles opplæringsrammen skal være 
basert på nivåene i EQF som er definert i 
vedlegg II i europaparlaments- og rådsre-
kommandasjon av 23. april 2008 om fastse-
tjing av den europeiske ramma for kvalifika-
sjonar for livslang læring18,

e) det berørte yrket er ikke omfattet av en 
annen felles opplæringsramme eller av 
automatisk godkjenning i henhold til avde-
ling III kapittel III,

f) den felles opplæringsrammen er utarbeidet 
i henhold til en åpen og korrekt prosess 
som har omfattet berørte parter i medlems-
stater der yrket ikke er lovregulert,

g) den felles opplæringsrammen gir borgere 
fra alle medlemsstater rett til å oppnå yrkes-
kvalifikasjoner i henhold til denne rammen 
uten at de først må være medlem av eller 
registrert hos en yrkesorganisasjon.

3. Representative yrkesorganisasjoner på unions-
plan samt nasjonale yrkesorganisasjoner eller 
vedkommende myndigheter fra minst en tre-
del av medlemsstatene kan framlegge forslag 
for Kommisjonen til en felles opplærings-
ramme som oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 2.

4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 
delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 
57c for å fastsette en felles opplæringsramme 
for et bestemt yrke på grunnlag av vilkårene 
fastsatt i nr. 2 i denne artikkel.

5. En medlemsstat skal fritas fra forpliktelsen til 
å innføre den felles opplæringsrammen nevnt i 
nr. 4 på sitt territorium og fra forpliktelsen til å 
gi automatisk godkjenning til yrkeskvalifika-
sjonene som er oppnådd i henhold til denne 
felles opplæringsrammen, dersom ett av føl-
gende vilkår er oppfylt:
a) det finnes ingen utdanningsinstitusjoner på 

dens territorium som tilbyr denne formen 
for utdanning for det berørte yrket,

b) innføringen av den felles opplæringsram-
men vil ha negativ innvirkning på organise-

18 EUT C 111 av 6.5.2008, s. 1.
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ringen av medlemsstatens system for 
utdanning og yrkesrettet opplæring,

c) det er betydelige forskjeller mellom den fel-
les opplæringsrammen og utdanningen 
som kreves på dens territorium, og dette 
medfører alvorlig risiko for offentlig orden, 
offentlig sikkerhet, folkehelsen, tjeneste-
mottakernes sikkerhet eller miljøvernet.

6. Medlemsstatene skal innen seks måneder 
etter at de delegerte rettsaktene nevnt i nr. 4 
er trådt i kraft, underrette Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene om
a) de nasjonale kvalifikasjonene og dersom 

det er relevant, de nasjonale yrkestitlene 
som er i samsvar med den felles opplæ-
ringsrammen, eller

b) en eventuell anvendelse av unntaket nevnt i 
nr. 5 samt en begrunnelse for hvilke vilkår i 
henhold til nevnte nummer som er oppfylt. 
Kommisjonen kan innen tre måneder 
anmode om ytterligere klargjøring dersom 
den mener at en medlemsstat ikke eller i 
utilstrekkelig grad har begrunnet at ett av 
disse vilkårene er oppfylt. Medlemsstatene 
skal svare på en slik anmodning innen tre 
måneder.
Kommisjonen kan vedta en gjennom-

føringsrettsakt for å gi en oversikt over de na-
sjonale yrkeskvalifikasjonene og de nasjonale 
yrkestitlene som omfattes av automatisk god-
kjenning i henhold til den felles rammen som 
er vedtatt i samsvar med nr. 4.

7. Denne artikkel får også anvendelse på spesia-
listkompetanse for et yrke, forutsatt at denne 
spesialistkompetansen gjelder yrkesvirksom-
het der adgangen til og utøvelsen av virksom-
heten er lovregulert i medlemsstatene, og der 
yrket allerede er omfattet av automatisk god-
kjenning i henhold til avdeling III kapittel III, 
men ikke spesialistkompetansen.

Artikkel 49b

Felles opplæringsprøver

1. I denne artikkel menes med «en felles opplæ-
ringsprøve» en standardisert egnethetsprøve 
som er tilgjengelig i alle deltakende medlems-
stater og forbeholdt innehavere av bestemte 
yrkeskvalifikasjoner. Dersom en innehaver av 
bestemte yrkeskvalifikasjoner består en slik 
prøve i en medlemsstat, skal vedkommende 
være berettiget til å utøve yrket i alle berørte 
vertsstater på samme vilkår som innehavere 
av yrkeskvalifikasjoner som er oppnådd i 
nevnte medlemsstat.

2. Den felles opplæringsprøven skal oppfylle føl-
gende krav:
a) den felles opplæringsprøven gjør det mulig 

for flere yrkesutøvere å bevege seg på tvers 
av medlemsstatene,

b) yrket som er omfattet av den felles opplæ-
ringsprøven, eller utdanningen og opplæ-
ringen som gir adgang til det berørte yrket, 
er lovregulert i minst en tredel av medlems-
statene,

c) den felles opplæringsprøven er utarbeidet i 
henhold til en åpen og korrekt prosess som 
har omfattet berørte parter i medlemsstater 
der yrket ikke er lovregulert,

d) den felles opplæringsprøven gir borgere fra 
alle medlemsstater rett til å avlegge en slik 
prøve og delta i den praktiske organiserin-
gen av slike prøver i medlemsstatene uten 
at de først må være medlem av eller regis-
trert hos en yrkesorganisasjon.

3. Representative yrkesorganisasjoner på unions-
plan samt nasjonale yrkesorganisasjoner eller 
vedkommende myndigheter fra minst en tre-
del av medlemsstatene kan framlegge forslag 
for Kommisjonen til felles opplæringsprøver 
som oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 2.

4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 
delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 
57c for å fastsette innholdet i en felles opplæ-
ringsprøve og vilkårene for å avlegge og bestå 
prøven.

5. En medlemsstat skal fritas fra forpliktelsen til 
å gjennomføre den felles opplæringsprøven 
nevnt i nr. 4 på sitt territorium og fra forpliktel-
sen til å gi automatisk godkjenning til yrkesut-
øvere som har bestått den felles opplærings-
prøven, dersom ett av følgende vilkår er opp-
fylt:
a) det berørte yrket er ikke lovregulert på 

medlemsstatens territorium,
b) innholdet i den felles opplæringsprøven vil 

ikke i tilstrekkelig grad redusere alvorlig 
risiko for offentlig helse eller tjenestemotta-
kernes sikkerhet som er relevant på med-
lemsstatens territorium,

c) innholdet i den felles opplæringsprøven vil 
gjøre adgangen til yrket betydelig mindre 
attraktiv sammenlignet med nasjonale krav.

6. Medlemsstatene skal innen seks måneder 
etter at de delegerte rettsaktene nevnt i nr. 4 
er trådt i kraft, underrette Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene om
a) tilgjengelig kapasitet til å gjennomføre slike 

prøver, eller
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b) en eventuell anvendelse av unntaket nevnt i 
nr. 5 samt begrunnelsen for hvilke vilkår i 
henhold til dette nummer som er oppfylt. 
Kommisjonen kan innen tre måneder 
anmode om ytterligere klargjøring dersom 
den mener at en medlemsstat ikke eller i 
utilstrekkelig grad har begrunnet at ett av 
disse vilkårene er oppfylt. Medlemsstatene 
skal svare på en slik anmodning innen tre 
måneder.
Kommisjonen kan vedta en gjennomfø-

ringsrettsakt for å gi en oversikt over medlems-
statene der de felles opplæringsprøvene som er 
vedtatt i samsvar med nr. 4, skal gjennomføres, 
hyppigheten i løpet av et kalenderår og andre 
ordninger som er nødvendige for å gjennom-
føre felles opplæringsprøver i medlemssta-
tene.»

 
39) I artikkel 50 skal nye numre lyde:

«3a. I tilfeller av begrunnet tvil kan vertssta-
ten anmode vedkommende myndigheter i en 
medlemsstat om å bekrefte at søkeren ikke er 
midlertidig utelukket fra eller har fått inndratt 
retten til å utøve yrket som følge av alvorlig for-
sømmelse eller dom for et straffbart forhold i 
forbindelse med utøvelsen av deler av yr-
kesvirksomheten.

3b. Utveksling av opplysninger mellom 
ulike medlemsstaters vedkommende myndig-
heter i henhold til denne artikkel skal foretas 
via IMI.»

40) I artikkel 52 skal nytt nummer lyde:
«3. En medlemsstat kan ikke gi innehavere 

av yrkeskvalifikasjoner rett til å bruke yrkestit-
telen dersom den ikke har underrettet Kommi-
sjonen og de andre medlemsstatene om sam-
menslutningen eller organisasjonen i samsvar 
med artikkel 3 nr. 2.»

41) Artikkel 53 skal lyde:

«Artikkel 53

Språkkunnskaper

1. Yrkesutøvere som omfattes av godkjenning av 
yrkeskvalifikasjoner, skal ha språkkunnska-
pene som er nødvendige for å utøve yrket i 
vertsstaten.

2. En medlemsstat skal sikre at kontrollen som 
foretas av eller under tilsyn av vedkommende 
myndighet for å kontrollere at forpliktelsene i 
henhold til nr. 1 oppfylles, skal begrenses til 
kjennskap til ett offisielt språk i vertsstaten 
eller ett forvaltningsspråk i vertsstaten, forut-
satt at det også er et offisielt språk i Unionen.

3. Kontrollen som foretas i samsvar med nr. 2, 
kan pålegges dersom yrket som skal utøves, 
har sammenheng med pasientsikkerheten. 
Det kan pålegges kontroll for andre yrker der-
som det er alvorlig og konkret tvil om hvorvidt 
yrkesutøveren har tilstrekkelige språkkunn-
skaper når det gjelder den yrkesvirksomheten 
som vedkommende akter å utøve.

Kontrollen kan foretas bare etter at et euro-
peisk profesjonskort er utstedt i samsvar med 
artikkel 4d, eller eventuelt etter at yrkeskvalifi-
kasjonene er godkjent.

4. All språkkontroll skal stå i rimelig forhold til 
virksomheten som skal utøves. Den berørte 
yrkesutøveren skal ha rett til å påklage denne 
kontrollen i henhold til nasjonal lovgivning.»

 
42) I avdeling IV skal ny artikkel lyde:

«Artikkel 55a

Godkjenning av praksisperiode

1. Dersom adgang til et lovregulert yrke i hjem-
staten forutsetter at det er gjennomført en 
praksisperiode, skal vedkommende myndig-
het i hjemstaten ved behandling av en søknad 
om tillatelse til å utøve det lovregulerte yrket, 
godkjenne en praksisperiode som er gjennom-
ført i en annen medlemsstat, forutsatt at prak-
sisperioden er i samsvar med de offentlig-
gjorte retningslinjene nevnt i nr. 2, og skal ta 
hensyn til en praksisperiode som er gjennom-
ført i en tredjestat. Medlemsstatene kan imid-
lertid i sin nasjonale lovgivning fastsette en 
rimelig grense for varigheten av den delen av 
praksisperioden som kan gjennomføres i 
utlandet.

2. Godkjenning av praksisperioden skal ikke 
erstatte eventuelle krav om å bestå en eksa-
men for å få adgang til det berørte yrket. Ved-
kommende myndigheter skal offentliggjøre 
retningslinjer for organiseringen og godkjen-
ningen av en praksisperiode som gjennomfø-
res i en annen medlemsstat eller i en tred-
jestat, særlig for veilederens rolle i forbindelse 
med praksisperioden.»

 
43) Overskriften i avdeling V skal lyde:

«Avdeling V
Administrativt samarbeid og gjennomfø-

ringsmyndighet overfor borgerne»
44) I artikkel 56 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 skal første ledd lyde:
«Vedkommende myndigheter i hjemsta-

ten og i vertsstaten skal utveksle opplysnin-
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ger om disiplinære eller strafferettslige 
sanksjoner som vedtas, eller om andre al-
vorlige, særskilte omstendigheter som kan 
få konsekvenser for utøvelsen av virksom-
het i henhold til dette direktiv. Samtidig 
skal de ta hensyn til lovgivningen om vern 
av personopplysninger fastsatt i direktiv 
95/46/EF og 2002/58/EF.»

b) Nytt nummer skal lyde:
«2a. Ved anvendelse av nr. 1 og 2 skal 

vedkommende myndigheter bruke IMI.»
c) Nr. 4 skal lyde:

«4. Hver medlemsstat skal utpeke en 
koordinator for virksomheten til vedkom-
mende myndigheter som er nevnt i nr. 1, og 
underrette de øvrige medlemsstatene og 
Kommisjonen om dette.

Koordinatorene har følgende oppgaver:
a) fremme ensartet anvendelse av dette 

direktiv,
b) innhente alle opplysninger som er rele-

vante for anvendelsen av dette direktiv, 
særlig opplysninger om adgangsvilkår 
for lovregulerte yrker i medlemssta-
tene,

c) gjennomgå forslag til en felles opplæ-
ringsramme og felles opplæringsprøver,

d) utveksle opplysninger og beste praksis 
for å oppnå en best mulig løpende faglig 
utvikling i medlemsstatene,

e) utveksle opplysninger og beste praksis 
når det gjelder anvendelse av utlig-
ningstiltakene nevnt i artikkel 14.
For å utføre oppgaven angitt i bokstav 

b) i dette nummer kan koordinatorene hen-
vende seg til assistansesentrene nevnt i ar-
tikkel 57b.»

 
45) Ny artikkel skal lyde:

«Artikkel 56a

Varslingsordning

1. Vedkommende myndighet i en medlemsstat 
skal underrette vedkommende myndigheter i 
alle andre medlemsstater om en yrkesutøver 
som av nasjonale myndigheter eller domstoler 
helt eller delvis har fått begrenset eller inn-
dratt retten til å utøve følgende yrkesvirksom-
het på medlemsstatens territorium, også der-
som dette er midlertidig:
a) lege og allmennpraktiserende lege som har 

et kvalifikasjonsbevis som nevnt i vedlegg V 
nr. 5.1.1 og 5.1.4,

b) lege med spesialistutdanning som har en 
tittel som nevnt i vedlegg V nr. 5.1.3,

c) sykepleier med ansvar for alminnelig syke-
pleie som har et kvalifikasjonsbevis som 
nevnt i vedlegg V nr. 5.2.2,

d) tannlege som har et kvalifikasjonsbevis 
som nevnt i vedlegg V nr. 5.3.2,

e) tannlege med spesialistutdanning som har 
et kvalifikasjonsbevis som nevnt i vedlegg V 
nr. 5.3.3,

f) veterinær som har et kvalifikasjonsbevis 
som nevnt i vedlegg V nr. 5.4.2,

g) jordmor som har et kvalifikasjonsbevis som 
nevnt i vedlegg V nr. 5.5.2,

h) farmasøyt som har et kvalifikasjonsbevis 
som nevnt i vedlegg V nr. 5.6.2,

i) innehavere av attester som nevnt i vedlegg 
VII nr. 2 som bekrefter at innehaveren har 
fullført en utdanning som oppfyller minste-
kravene oppført i henholdsvis artikkel 24, 
25, 31, 34, 35, 38, 40 eller 44, men som ble 
påbegynt før referansedatoene for kvalifika-
sjonene som er oppført i vedlegg V nr. 5.1.3, 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 og 5.6.2,

j) innehavere av attester for ervervede rettig-
heter som nevnt i artikkel 23, 27, 29, 33, 
33a, 37, 43 og 43a,

k) andre yrkesutøvere som utøver virksomhet 
som har sammenheng med pasientsikker-
heten, dersom yrkesutøveren utøver et 
yrke som er lovregulert i nevnte medlems-
stat,

l) yrkesutøvere som utøver virksomhet i for-
bindelse med undervisning av mindreå-
rige, herunder barneomsorg og førskole-
undervisning, dersom yrkesutøveren utø-
ver et yrke som er lovregulert i nevnte med-
lemsstat.

2. Vedkommende myndigheter skal sende opp-
lysningene nevnt i nr. 1 som et varsel via IMI 
senest tre dager etter at det ble truffet en 
avgjørelse om helt eller delvis å begrense eller 
inndra retten til å utøve yrkesvirksomheten for 
den berørte yrkesutøveren. Disse opplysnin-
gene skal begrenses til følgende:
a) yrkesutøverens identitet,
b) det berørte yrket,
c) opplysninger om den nasjonale myndighe-

ten eller domstolen som har truffet avgjø-
relsen om begrensning eller forbud,

d) omfanget av begrensningen eller forbudet 
og

e) tidsrommet som begrensningen eller for-
budet gjelder for.
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3. Vedkommende myndigheter i den berørte 
medlemsstaten skal senest tre dager etter at 
domstolen har truffet sin avgjørelse, under-
rette vedkommende myndigheter i alle andre 
medlemsstater ved å varsle via IMI om identi-
teten til de yrkesutøverne som har søkt om 
godkjenning av kvalifikasjoner i henhold til 
dette direktiv, og som domstolene senere har 
funnet å ha brukt et forfalsket kvalifikasjons-
bevis i denne forbindelse.

4. Behandling av personopplysninger i forbin-
delse med utveksling av opplysninger som 
nevnt i nr. 1 og 3 skal foregå i samsvar med 
direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF. Kommisjo-
nens behandling av personopplysninger skal 
foregå i samsvar med forordning (EF) nr. 45/
2001.

5. Vedkommende myndigheter i alle medlems-
stater skal underrettes umiddelbart dersom et 
forbud eller en begrensning som nevnt i nr. 1 
ikke lenger gjelder. For dette formål skal ved-
kommende myndighet i medlemsstaten som 
framlegger opplysningene i samsvar med nr. 1, 
også angi hvilken dato forbudet eller begrens-
ningen opphører å gjelde samt eventuelle 
senere endringer av denne datoen.

6. Medlemsstatene skal sørge for at yrkesutø-
vere som det er sendt varsel om til andre med-
lemsstater, underrettes skriftlig om avgjørel-
sen om varsling samtidig som selve varslet blir 
sendt, at de kan påklage avgjørelsen i henhold 
til nasjonal lovgivning eller søke om at slike 
avgjørelser blir korrigert, og at de skal gis 
adgang til rettslige skritt når det gjelder even-
tuell skade forårsaket av falske varsler som er 
sendt til andre medlemsstater, og i slike tilfel-
ler skal det angis at avgjørelsen om varsling er 
gjenstand for rettsforfølgning fra yrkesutøve-
ren.

7. Opplysninger om varsler kan behandles i IMI 
så lenge de er gyldige. Varsler skal slettes 
innen tre dager etter at det er truffet beslut-
ning om tilbakekalling eller forbudet eller 
begrensningen nevnt i nr. 1 har opphørt å 
gjelde.

8. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsretts-
akter for anvendelsen av varslingsordningen. 
Disse gjennomføringsrettsaktene skal omfatte 
bestemmelser om myndighetene som har rett 
til å sende eller motta varsler, om tilbaketrek-
king og oppheving av varsler og om tiltak for 
sikker behandling. Disse gjennomføringsretts-
aktene skal vedtas etter framgangsmåten med 
undersøkelseskomité nevnt i artikkel 58 nr. 2.»

 

46) Artikkel 57 skal lyde:

«Artikkel 57

Sentral elektronisk tilgang til opplysninger

1. Medlemsstatene skal sikre at følgende opplys-
ninger er elektronisk tilgjengelige gjennom de 
felles kontaktpunktene som er nevnt i artikkel 
6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/
123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i 
det indre marked19, og at de ajourføres regel-
messig:
a) en liste over alle lovregulerte yrker i med-

lemsstaten, herunder kontaktopplysninger 
for vedkommende myndigheter for hvert 
lovregulerte yrke og assistansesentrene 
som er nevnt i artikkel 57b,

b) en liste over yrker som er omfattet av det 
europeiske profesjonskortet og opplysnin-
ger om kortets virkemåte, herunder alle til-
knyttede gebyrer som yrkesutøver skal 
betale, og vedkommende myndigheter som 
utsteder kortet,

c) en liste over alle yrker som artikkel 7 nr. 4 
får anvendelse på i henhold til medlemssta-
tens nasjonale lover og forskrifter,

d) en liste over lovregulert utdanning og opp-
læring med en særlig struktur som nevnt i 
artikkel 11 bokstav c) ii),

e) kravene og framgangsmåtene nevnt i artik-
kel 7, 50, 51 og 53 for yrker som er lovregu-
lert i medlemsstaten, herunder alle tilknyt-
tede gebyrer som borgerne skal betale, og 
dokumenter som borgerne skal sende inn 
til vedkommende myndigheter,

f) opplysninger om hvordan beslutninger 
som vedkommende myndigheter treffer i 
henhold til dette direktiv, kan påklages i 
henhold til nasjonale lover og forskrifter.

2. Medlemsstatene skal sørge for at opplysnin-
gene nevnt i nr. 1 gis til brukerne på en klar og 
utfyllende måte, er lett tilgjengelige eksternt 
og elektronisk og er ajourførte.

3. Medlemsstatene skal sørge for at alle anmod-
ninger om opplysninger som rettes til det fel-
les kontaktpunktet, besvares så snart som 
mulig.

4. Medlemsstatene og Kommisjonen skal treffe 
oppfølgingstiltak for å oppmuntre de felles 
kontaktpunktene til å gjøre opplysningene 
som er omhandlet i nr. 1, tilgjengelige på 
andre offisielle språk i Unionen. Dette skal 

19 EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36.
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ikke påvirke medlemsstatenes lovgivning om 
bruk av språk på deres territorium.

5. Medlemsstatene skal samarbeide med hver-
andre og med Kommisjonen for å få gjennom-
ført nr. 1, 2 og 4.»

 
47) Nye artikler skal lyde:

«Artikkel 57a

Elektroniske framgangsmåter

1. Medlemsstatene skal sørge for at alle krav, 
framgangsmåter og formaliteter knyttet til 
saker som er omfattet av dette direktiv, enkelt 
kan oppfylles og fullføres eksternt og elektro-
nisk gjennom det berørte felles kontaktpunk-
tet eller vedkommende myndigheter. Dette 
skal ikke hindre vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene i å anmode om bekreftede 
kopier på et senere tidspunkt ved begrunnet 
tvil og dersom det er strengt nødvendig.

2. Nr. 1 får ikke anvendelse på gjennomføringen 
av en prøveperiode eller egnethetsprøve.

3. Når medlemsstatene er berettiget til å be om 
avanserte elektroniske signaturer, som defi-
nert i artikkel 2 nr. 2 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 1999/93/EF av 13. desember 
1999 om en fellesskapsramme for elektroniske 
signaturer20, for å få gjennomført framgangs-
måtene nevnt i nr. 1 i denne artikkel, skal med-
lemsstatene godta elektroniske signaturer i 
samsvar med kommisjonsvedtak 2009/767/
EF av 16. oktober 2009 om fastsettelse av tiltak 
for å forenkle bruken av elektroniske fram-
gangsmåter ved hjelp av «felles kontaktpunk-
ter» i samsvar med europaparlaments- og råds-
direktiv 2006/123/EF om tjenester i det indre 
marked21 og fastsette tekniske metoder for å 
behandle dokumenter med avanserte elektro-
niske signaturer i formater som er definert i 
kommisjonsbeslutning 2011/130/EU av 25. 
februar 2011 om fastsettelse av minstekrav til 
behandling over landegrensene av dokumen-
ter som signeres elektronisk av vedkom-
mende myndigheter i henhold til europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tje-
nester i det indre marked22.

4. Alle framgangsmåter skal gjennomføres i sam-
svar med artikkel 8 i direktiv 2006/123/EF når 
det gjelder felles kontaktpunkter. Saksbehand-
lingsfristene som er angitt i artikkel 7 nr. 4 og 

artikkel 51 i dette direktiv, skal begynne å løpe 
når en borger har sendt inn en søknad eller et 
dokument som mangler, til et felles kontakt-
punkt eller direkte til vedkommende myndig-
het. Eventuelle anmodninger om bekreftede 
kopier som nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal 
ikke anses som en anmodning om et doku-
ment som mangler.

Artikkel 57b

Assistansesentre

1. Hver medlemsstat skal senest 18. januar 2016 
utpeke et assistansesenter som skal ha som 
oppgave å gi borgere og assistansesentre i 
andre medlemsstater veiledning ved godkjen-
ning av yrkeskvalifikasjoner som fastsatt i 
dette direktiv, herunder opplysninger om 
nasjonal lovgivning som regulerer yrkene og 
utøvelsen av disse yrkene, bestemmelser på 
det sosiale området og eventuelt yrkesetiske 
regler.

2. Assistansesentrene i vertsstatene skal hjelpe 
borgerne med å utøve de rettighetene de har i 
henhold til dette direktiv, eventuelt i samar-
beid med assistansesentret i hjemstaten og 
vedkommende myndigheter og det felles kon-
taktpunktet i vertsstaten.

3. Alle vedkommende myndigheter i hjemstaten 
eller vertsstaten har plikt til å samarbeide fullt 
ut med assistansesentret i vertsstaten, og 
eventuelt hjemstaten, og skal etter anmodning 
levere alle relevante opplysninger om enkelttil-
feller til disse assistansesentrene, med forbe-
hold for reglene for vern av personopplysnin-
ger i samsvar med direktiv 95/46/EF og 2002/
58/EF.

4. Etter anmodning fra Kommisjonen skal assis-
tansesentrene underrette Kommisjonen om 
resultatet av forespørsler som de behandler, 
innen to måneder etter at de har mottatt en 
slik forespørsel.

Artikkel 57c

Utøvelse av delegert myndighet

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter 
gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene 
fastsatt i denne artikkel.

2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsak-
tene nevnt i artikkel 3 nr. 2 tredje ledd, artik-
kel 20, artikkel 21 nr. 6 annet ledd, artikkel 21a 
nr. 4, artikkel 25 nr. 5, artikkel 26 annet ledd, 
artikkel 31 nr. 2 annet ledd, artikkel 34 nr. 2 
annet ledd, artikkel 35 nr. 4 og 5, artikkel 38 

20 EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12.
21 EUT L 274 av 20.10.2009, s. 36.
22 EUT L 53 av 26.2.2011, s. 66.
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nr. 1 annet ledd, artikkel 40 nr. 1 tredje ledd, 
artikkel 44 nr. 2 annet ledd, artikkel 49a nr. 4 
og artikkel 49b nr. 4 skal gis Kommisjonen for 
en periode på fem år fra 17. januar 2014. Kom-
misjonen skal utarbeide en rapport om den 
delegerte myndigheten senest ni måneder før 
utløpet av femårsperioden. Den delegerte 
myndigheten skal stilltiende forlenges med 
perioder av samme varighet, med mindre 
Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg 
slik forlengelse senest tre måneder før utløpet 
av hver periode.

3. Europaparlamentet eller Rådet kan når som 
helst trekke tilbake myndigheten til å vedta de 
delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 3 nr. 2 
tredje ledd, artikkel 20, artikkel 21 nr. 6 annet 
ledd, artikkel 21a nr. 4, artikkel 25 nr. 5, artik-
kel 26 annet ledd, artikkel 31 nr. 2 annet ledd, 
artikkel 34 nr. 2 annet ledd, artikkel 35 nr. 4 og 
5, artikkel 38 nr. 1 annet ledd, artikkel 40 nr. 1 
tredje ledd, artikkel 44 nr. 2 annet ledd, artik-
kel 49a nr. 4 og artikkel 49b nr. 4. En beslut-
ning om tilbaketrekking innebærer at den 
delegerte myndigheten som angis i beslutnin-
gen, opphører å gjelde. Beslutningen får 
anvendelse dagen etter at den er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende, eller på et 
senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den 
berører ikke gyldigheten av delegerte rettsak-
ter som allerede er trådt i kraft.

4. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert 
rettsakt, skal den underrette Europaparlamen-
tet og Rådet samtidig om dette.

5. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artik-
kel 3 nr. 2 tredje ledd, artikkel 20, artikkel 21 
nr. 6 annet ledd, artikkel 21a nr. 4, artikkel 25 
nr. 5, artikkel 26 annet ledd, artikkel 31 nr. 2 
annet ledd, artikkel 34 nr. 2 annet ledd, artik-
kel 35 nr. 4 og 5, artikkel 38 nr. 1 annet ledd, 
artikkel 40 nr. 1 tredje ledd, artikkel 44 nr. 2 
annet ledd, artikkel 49a nr. 4 og artikkel 49b 
nr. 4 skal tre i kraft bare dersom verken Euro-
paparlamentet eller Rådet gjør innsigelser mot 
den innen to måneder fra den dag da rettsak-
ten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, 
eller før utløpet av nevnte tidsrom, dersom 
både Europaparlamentet og Rådet har under-
rettet Kommisjonen om at de ikke har til hen-
sikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets 
eller Rådets initiativ forlenges denne fristen 
med to måneder.»

 

48) Artikkel 58 skal lyde:

«Artikkel 58

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av en komité for god-
kjenning av yrkeskvalifikasjoner. Nevnte 
komité skal være en komité i henhold til for-
ordning (EU) nr. 182/2011.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i 
forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.»

 
49) Artikkel 59 skal lyde:

«Artikkel 59

Åpenhet

1. Medlemsstatene skal innen 18. januar 2016 
oversende Kommisjonen en liste over eksis-
terende lovregulerte yrker der det angis hvil-
ken virksomhet hvert yrke omfatter, og en 
liste over lovregulert utdanning og opplæring 
med en særlig struktur, som nevnt i artikkel 
11 bokstav c) ii), på deres territorium. 
Endringer av disse listene skal snarest medde-
les Kommisjonen. Kommisjonen skal opprette 
og vedlikeholde en offentlig tilgjengelig data-
base over lovregulerte yrker, herunder en 
generell beskrivelse av virksomhet som hvert 
yrke omfatter.

2. Medlemsstatene skal innen 18. januar 2016 
oversende Kommisjonen listen over yrker der 
det er behov for forhåndskontroll av kvalifika-
sjonene i henhold til artikkel 7 nr. 4. Medlems-
statene skal gi Kommisjonen en særlig 
begrunnelse for hvert av yrkene som oppføres 
på denne listen.

3. Medlemsstatene skal undersøke om kravene i 
henhold til deres rettsorden som begrenser 
adgangen til et yrke eller utøvelsen av et yrke 
til innehavere av særlige yrkeskvalifikasjoner, 
herunder bruken av yrkestitler og yrkesvirk-
somhet som er tillatt i henhold til slike titler, 
som i denne artikkel kalles «krav», er foren-
lige med følgende prinsipper:
a) kravene må verken direkte eller indirekte 

være diskriminerende på grunnlag av 
nasjonalitet eller bosted,

b) kravene må være begrunnet ut fra tvin-
gende allmenne hensyn,

c) kravene må være egnet til å sikre at det fast-
satte målet nås, og må ikke gå lenger enn 
det som er nødvendig for å nå dette målet.

4. Nr. 1 får også anvendelse på yrker som er lov-
regulert i en medlemsstat av en sammenslut-
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ning eller organisasjon i henhold til artikkel 3 
nr. 2, og på eventuelle krav om medlemskap i 
disse sammenslutningene eller organisasjo-
nene.

5. Medlemsstatene skal innen 18. januar 2016 
oversende Kommisjonen opplysninger om kra-
vene som de har til hensikt å opprettholde, og 
årsakene til at de anser disse kravene for å 
være i samsvar med nr. 3. Medlemsstatene 
skal oversende opplysninger om kravene som 
de senere innfører, og årsakene til at de anser 
disse kravene for å være i samsvar med nr. 3, 
innen seks måneder etter at tiltaket er vedtatt.

6. Medlemsstatene skal innen 18. januar 2016 og 
deretter annethvert år framlegge en rapport 
for Kommisjonen om hvilke krav som er opp-
hevet eller lempet på.

7. Kommisjonen skal oversende rapportene 
nevnt i nr. 6 til de andre medlemsstatene, som 
innen seks måneder skal legge fram sine 
merknader. Kommisjonen skal innen samme 
frist på seks måneder rådspørre berørte par-
ter, herunder de berørte yrkene.

8. Kommisjonen skal på grunnlag av medlems-
statenes opplysninger framlegge en sammen-
dragsrapport for koordinatorgruppen som ble 
opprettet ved kommisjonsbeslutning 2007/
172/EF av 19. mars 2007 om opprettelse av 
koordinatorgruppen for godkjenning av yrkes-
kvalifikasjoner23, som kan framlegge sine 
merknader.

9. I lys av merknadene fastsatt i nr. 7 og 8 skal 
Kommisjonen innen 18. januar 2017 legge 
fram for Europaparlamentet og Rådet sine 
endelige resultater, eventuelt sammen med 
forslag til ytterligere tiltak.»

 
50) I artikkel 60 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 skal nytt ledd lyde:
«Fra 18. januar 2016 skal den statistiske 

oversikten over beslutningene som er truf-
fet, som nevnt i første ledd, omfatte nær-
mere opplysninger om antall og typer be-
slutninger som er truffet i samsvar med 
dette direktiv, herunder typen beslutninger 
om delvis adgang som vedkommende 
myndigheter har truffet i samsvar med ar-
tikkel 4f, og en beskrivelse av de viktigste 
problemene som anvendelsen av dette di-
rektiv har medført.»

b) Nr. 2 skal lyde:
«2. Kommisjonen skal innen 18. januar 

2019 og deretter hvert femte år offentlig-

gjøre en rapport om gjennomføringen av 
dette direktiv.

Den første av disse rapportene skal fo-
kusere særlig på de nye elementene som er 
innført i dette direktiv, og særlig vurdere 
følgende spørsmål:
a) hvordan det europeiske profesjonskor-

tet virker,
b) moderniseringen av kunnskap, ferdig-

heter og kompetanse for yrkene som er 
omfattet av avdeling III kapittel III, her-
under listen over kompetanse som er 
nevnt i artikkel 31 nr. 7,

c) hvordan den felles opplæringsrammen 
og felles opplæringsprøver virker,

d) resultatene av det særlige etterutdan-
ningsprogrammet som er fastsatt i hen-
hold til rumenske lover og forskrifter 
for innehavere av kvalifikasjonsbevis 
nevnt i artikkel 33a og for innehavere av 
kvalifikasjonsbevis for utdanning ut 
over videregående opplæring, med 
sikte på å vurdere behovet for å gjen-
nomgå de gjeldende bestemmelsene 
om ordningen for ervervede rettigheter 
som får anvendelse på rumenske kvalifi-
kasjonsbevis for sykepleiere med 
ansvar for alminnelig sykepleie.

Medlemsstatene skal framlegge alle 
opplysninger som er nødvendige for å 
utarbeide rapporten.»

51) I artikkel 61 skal annet ledd lyde:
«Der det er hensiktsmessig, skal Kommi-

sjonen vedta en gjennomføringsrettsakt om at 
vedkommende medlemsstat kan gjøre unntak 
fra den berørte bestemmelsen i et begrenset 
tidsrom.»

52) Vedlegg II og III oppheves.
53) I vedlegg VII nr. 1 skal ny bokstav lyde:

«g) der medlemsstaten krever dette for 
egne borgere, bevis for at tjenesteyteren ikke 
er midlertidig eller endelig frakjent retten til å 
utøve yrket eller er dømt for noe straffbart for-
hold.»

Artikkel 2

Endring av forordning (EU) nr. 1024/2012

I vedlegget til forordning (EU) nr. 1024/2012 skal 
nr. 2 lyde:

«2. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/
36/EF24: Artikkel 4a–4e, artikkel 8, artikkel 21a, 
artikkel 50, artikkel 56 og artikkel 56a.»

23 EUT L 79 av 20.3.2007, s. 38. 24 EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22.
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Artikkel 3

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 18. januar 2016 
sette i kraft de lover og forskrifter som er nød-
vendige for å etterkomme dette direktiv.

2. Alle medlemsstater som 17. januar 2014 gir 
adgang til jordmorutdanning for utdannings-
vei I i henhold til artikkel 40 nr. 2 i direktiv 
2005/36/EF etter fullføring av minst ti års all-
menn skoleutdanning, skal innen 18. januar 
2020 sette i kraft de lover og forskrifter som er 
nødvendige for å etterkomme adgangskravene 
til jordmorutdanning i henhold til artikkel 40 
nr. 2 bokstav a) i nevnte direktiv.

3. Medlemsstatene skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til bestemmelsene 
nevnt i nr. 1 og 2.

4. Når bestemmelsene nevnt i nr. 1 og 2 vedtas av 
medlemsstatene, skal de inneholde en henvis-
ning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler 
for henvisningen fastsettes av medlemssta-
tene.

5. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 
teksten til de viktigste internrettslige bestem-
melser som de vedtar på det området dette 
direktiv omhandler.

Artikkel 4

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det 
er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 20. november 2013.

Erklæring fra Kommisjonen

Ved forberedelse og utarbeiding av de delegerte 
rettsaktene som er nevnt i artikkel 57c nr. 2, vil 
Kommisjonen sikre en samtidig, rettidig og hen-
siktsmessig oversending av relevante dokumenter 
til Europaparlamentet og Rådet og vil gjennom-
føre hensiktsmessige og åpne samråd i god tid, 
særlig med sakkyndige fra vedkommende 
myndigheter og organer, yrkessammenslutnin-
ger og utdanningsinstitusjoner i alle medlemssta-
ter og dersom det er relevant, med sakkyndige fra 
partene i arbeidslivet.

For Europaparlamentet For Rådet

M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS

President Formann
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