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Resultat af indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende indførelsen af det
europæiske erhvervspas
Den 18. oktober 2013 offentliggjorde Kommissionen en indkaldelse, hvorved repræsentative
faglige organisationer og sammenslutninger på nationalt plan og EU-plan blev bedt om at
tilkendegive deres interesse i indførelsen af det europæiske erhvervspas.
Kommissionen modtog svarene fra de erhvervsmæssige organisationer og sammenslutninger,
der er opført i bilag I, og spontane bemærkninger fra andre interessenter, såsom kompetente
myndigheder, der er opført i bilag II, inden den 22. november 2013.
De næste skridt
Kommissionen foreslår, at der arbejdes videre med indførelsen af det europæiske erhvervspas
med et begrænset antal erhverv for at strømline processen og for at sikre, at den kan afsluttes
inden udløbet af gennemførelsesperioden.
De erhverv, der allerede har udtrykt deres interesse, men som ikke bibeholdes af
Kommissionen på dette tidspunkt, og de erhverv, der i fremtiden giver udtryk for tilstrækkelig
interesse, vil på et senere tidspunkt blive overvejet som kandidater for indførelsen af det
europæiske erhvervspas.
Som det er fastlagt i det reviderede direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige
kvalifikationer, er indførelsen af det europæiske erhvervspas underlagt følgende betingelser
(artikel 4a, stk. 7):
"a) der er en betydelig mobilitet eller potentiale for en betydelig mobilitet inden for
det pågældende erhverv
b) der har været udtrykt tilstrækkelig interesse fra de berørte interessenter
c) erhvervet eller den uddannelse, der er rettet mod udøvelse af erhvervet, er
lovreguleret i et betydeligt antal medlemsstater."
Kommissionen er efter en foreløbig undersøgelse af kendetegnene ved de erhverv, der
udtrykte en interesse i indførelsen af det europæiske erhvervspas, af den opfattelse, at en mere
omfattende vurdering nu skal finde sted for de følgende erhverv, som ser ud til i vid
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udstrækning at opfylde betingelserne i direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige
kvalifikationer, uden at dette skal tages som en forhåndsafgørelse om valget af erhverv til det
europæiske erhvervspas:
a) læger
b) sygeplejersker
c) apotekere
d) fysioterapeuter
e) ingeniører
f) bjergførere
g) ejendomsmæglere.
Kommissionen har på baggrund af den interesse, som erhvervsorganisationerne og de faglige
sammenslutninger har givet udtryk for, indbudt alle interessenter, der er forbundet med
erhvervene nævnt under punkt a) til g) oven for, og navnlig de kompetente myndigheder, der
er bemyndigede til at modtage ansøgninger og træffe afgørelser om anerkendelsen af
erhvervsmæssige kvalifikationer for disse kvalifikationer, til at kommentere på den interesse,
som disse erhvervsorganisationer har givet udtryk for i forhold til at drage fordel af det
europæiske erhvervspas.
Disse bemærkninger bør sendes til markt-e4-epc＠ec.europa.eu senest den 10. januar 2014,
og de bør, i så vid udstrækning det er muligt, argumentere imod betingelserne for indførelsen
af passet. Der vil også blive taget hensyn til bemærkninger, som kompetente myndigheder
allerede har indsendt til Kommissionen, om dette emne. De kompetente myndigheder behøver
ikke genindsende deres bemærkninger i den henseende. Alle de modtagne bemærkninger vil
blive offentliggjort på Kommissionens websted, med mindre bemærkningens ophavsmand
kræver andet. Kommissionen agter derudover tidligt i 2014 at tage kontakt til de relevante
interessenter gennem spørgeskemaer.
Kommissionen vil også indlede en mere tilbundsgående analyse af, om betingelserne for
indførelsen af det europæiske erhvervspas for disse erhverv er opfyldt. Den vil foreslå, at
passet kun indføres for de erhverv, der fuldt ud opfylder udvælgelseskriterierne, samtidig med
at der tages hensyn til behovet for at sikre en glat indførelse af denne nye
anerkendelsesproces.
Kommissionen agter at oprette en fokusgruppe, der vil spille en aktiv rolle i de kommende
diskussioner om, hvordan det europæiske erhvervspas vil fungere. Fokusgruppen vil bestå af
et begrænset antal deltagere, herunder repræsentanter for erhvervsorganisationer på EU-plan,
såvel som de kompetente myndigheder i medlemsstaterne for de erhverv, for hvilke der nu
bliver foretaget en mere gennemgående vurdering. Det første indledende møde vil være den
31. januar 2014, og det vil blive fulgt af yderligere møder i det første kvartal af 2014.

