
 

 
Europeiska kommissionen, 1049 Bryssel – BELGIEN. Tfn (växel): +32 2 299 11 11. 

 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 
Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora 
företag 
 
Modernisering av den inre marknaden 
Yrkeskvalifikationer och kompetens 
 

 

Bryssel den 17 juni 2016  

GROW E5/AZS ARES(2016)3537543 

ICKE-OFFICIELLT DOKUMENT TILL SAMORDNARGRUPPEN 

 

VILLKOR FÖR ATT BEGÄRA ÖVERSÄTTNINGAR OCH BESTYRKTA KOPIOR UNDER 

YRKESKORTSFÖRFARANDET 

Syftet med detta dokument är att klargöra när medlemsstaternas behöriga myndigheter får 

begära översättningar och bestyrkta kopior av handlingar som lämnats till stöd för en ansökan 

om ett europeiskt yrkeskort (EPC).   

Frågan har redan diskuterats i samordnargruppen. För att yrkeskortsförfarandet ska fungera 

väl uppmanas samordnargruppens medlemmar att informera sina nationella behöriga 

myndigheter om dessa klargöranden. 

1. VILKEN INFORMATION FINNS I YRKESKORTETS DOKUMENTARKIV? 

Principerna för detta finns i kommissionens genomförandeförordning 2015/983 (nedan kallad 

förordningen). 

Senast i mitten av januari 2016 måste varje medlemsstat via en särskild modul i 

informationssystemet för den inre marknaden (IMI) informera om vilka handlingar som de 

som myndighet i värdlandet har begärt av dem som ansökte om yrkeskort. Kommissionen har 

bistått medlemsstaterna i detta arbete och pekat på uppenbara motsägelser mellan det som 

medlemsstaterna meddelat att de kräver och gällande EU-bestämmelser. Förteckningarna över 

handlingar, som har sammanställts för varje värdland och för varje yrke som omfattas av 

yrkeskortsförfarandet, är mycket viktig för hemlandets myndigheter, eftersom dessa 

myndigheter är de enda som ansvarar för att kontrollera att ansökan om yrkeskort är 

fullständig.  

Kommissionens ”godkännande” av nationella meddelanden i IMI kan inte (och får inte) 

åsidosätta bindande bestämmelser i förordningen, t.ex. bestämmelser rörande begäran om 

översättning och intyg. 

Mot bakgrund av detta gäller följande för begäran om översättningar och bestyrkta kopior av 

handlingar: 
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2. ÖVERSÄTTNINGAR 

I artikel 17.1 i förordningen finns en förteckning över handlingar som i allmänhet undantas 

från begäran om översättning.  Följande kategorier av handlingar omfattas: 

i) Identitetsbevis (pass eller id-kort). 

ii) Examensbevis som ger innehavaren rätt till ett automatiskt erkännande om beviset 

utfärdats i hemlandet. 

iii) Vissa utbildningsbevis som utfärdats av de myndigheter som behandlar 

ansökningar om yrkeskort eller andra relevanta nationella myndigheter i 

hemmedlemsstaten. Det är framför allt fråga om 

 intyg om överensstämmelse,  

 intyg på ändrad benämning på formell kvalifikation,  

 intyg på förvärvade rättigheter,  

 bevis på yrkeserfarenhet på minst tre år för sökande med kvalifikationer 

från tredjeland, 

 intyg på laglig etablering, 

 bevis på gott namn eller rykte, på att innehavaren inte är försatt i konkurs, 

på att yrkesutövningen inte förbjudits eller upphävts temporärt samt bevis 

på att innehavaren inte har dömts för något brott. 

Syftet med artikel 17.1 är att begränsa översättningskraven. Eftersom de behöriga 

myndigheterna i hemmedlemsstaten kan kontrollera och garantera informationen i dessa 

dokument anses översättningar inte nödvändiga.  

I allmänhet bör myndigheten i hemlandet avstå från att begära översättningar av de handlingar 

som förtecknas ovan när de kontrollerar om akten är fullständig. Detta gäller även när 

värdlandet i IMI-databasen begärt en översättning för den anmälda allmänna/bredare 

dokumentkategorin
1
. 

Värdlandets myndigheter bör heller inte systematiskt begära översättningar av dokument som 

undantas av artikel 17.1. I allmänhet bör de förlita sig på den information som hemlandets 

myndighet lämnar i IMI. 

Om t.ex. en apotekare som har rätt till automatiskt erkännande inte lämnar översättningar av 

examensbevis, intyg på överensstämmelse och/eller bevis på att yrkesutövningen inte 

förbjudits som utfärdats av myndigheterna i hemlandet ska hemlandets myndighet betrakta 

akten som fullständig även om värdlandet i IMI-databasen antecknat att översättning krävs 

mot bakgrund av kategorierna för dessa dokument. 

Om det finns ”skälig grund för tvivel” gällande något av de dokument som finns förtecknade 

i artikel 17.1 kan värdlandets myndigheter begära översättningar i enlighet med artikel 18.1 i 

förordningen. Begäran måste läggas fram efter det att hemlandets myndighet överfört akten 

till dem. Vad som utgör ”skälig grund för tvivel” bör motiveras noggrant och avgöras från 

fall till fall. I det exceptionella fallet när ”skälig grund för tvivel” föreligger måste 

                                                 
1  Medlemsstaterna meddelade sina översättningskrav mot bakgrund av följande ansvarsfriskrivning i IMI: 

”Myndigheterna får av den sökande bara kräva översättning av de handlingar som anges i artikel 17.1 i 

förordning 2015/983.” 
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myndigheterna tydligt förklara för den sökande varför de kräver en översättning. Förklaringen 

bör registreras i IMI som en del av det meddelande med begäran om översättning som skickas 

till den sökande. 

Det är inte förenligt med EU:s bestämmelser att besluta att inte utfärda ett yrkeskort enbart för 

att den sökande inte tillhandahållit översättningar av de handlingar som avses i artikel 17.1. 

Det här gäller framför allt när värdlandets myndighet inte hittat någon skälig grund för tvivel 

på att dokumenten är tillförlitliga, eller, om de hittat sådana tvivel, när värdlandet inte försökt 

få den information som saknas eller handlingar från den sökande eller hemlandets myndighet 

inom en rimlig tidsfrist. 

3. VILLKOR FÖR ATT BEGÄRA BESTYRKTA KOPIOR 

I artiklarna 14 och 15 i förordningen införs särskilda bestämmelser för kontrollen av 

äktheten och giltigheten av styrkande handlingar. Där fastställs också villkor för när 

bestyrkta kopior av dessa handlingar kan begäras.  

Hemlandets myndigheter kan endast begära bestyrkta kopior av handlingar om de inte kan 

kontrollera handlingarnas äkthet på annat sätt, t.ex. i interna arkiv, offentliga register eller 

genom administrativt samarbete (bl.a. kontroller med relevanta behöriga myndigheter).  

Om värdlandets myndigheter kan kontrollera och styrka handlingarnas äkthet ska bestyrkta 

kopior alltså inte begäras (även om värdlandet har begärt det i IMI-databasen
2
).  

Värdlandets myndigheter ska också avstå från att begära bestyrkta kopior av handlingar vars 

äkthet kontrollerats av hemlandets myndigheter, om det inte finns ”skälig grund för tvivel” 

att hemlandets myndighet kontrollerat handlingarna eller intygen. 

När ett värdland i fritextfältet för ytterligare information i IMI-databasen har noterat att en 

bestyrkt kopia behövs i fråga om en viss dokumentkategori måste värdlandet endast begära 

bestyrkta kopior när det har försökt men inte lyckats kontrollera en viss handlings äkthet i 

interna register eller genom administrativt samarbete. Observera att denna äkthetskontroll inte 

är en del av den ursprungliga fullständighetskontrollen. Kontroll av handlingarnas äkthet och, 

vid behov, begäran om bestyrkta kopior, ska göras i ett senare skede (förslagsvis efter det att 

akten har godkänts som fullständig i IMI och innan akten överförs till värdlandet). 

I det exceptionella fallet när ”skälig grund för tvivel” föreligger måste myndigheterna tydligt 

förklara för den sökande varför de begär en bestyrkt kopia. Förklaringen bör registreras i IMI 

som en del av det meddelande med begäran om bestyrkt kopia som skickas till den sökande. 

Kontakt: 

GROW-E5@ec.europa.eu 

                                                 
2  Medlemsstaterna meddelade sina krav på bestyrkta kopior mot bakgrund av följande ansvarsfriskrivning i 

IMI: ”Ange om det krävs en bestyrkt kopia av handlingen enligt artikel 15.1–2 i förordning 2015/983..” 
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