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Resultaten van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de
invoering van de Europese beroepskaart
Op 18 oktober 2013 heeft de Commissie een oproep tot het indienen van blijken van
belangstelling gepubliceerd waarbij representatieve beroepsorganisaties en -verenigingen op
nationaal en EU-niveau werden uitgenodigd hun belangstelling voor de invoering van de
Europese beroepskaart kenbaar te maken (EPC).
Tegen 22 november 2013 had de Commissie antwoorden ontvangen van de
beroepsorganisaties en -verenigingen die zijn vermeld in bijlage I, en spontane opmerkingen
van andere belanghebbenden, zoals bevoegde autoriteiten, die zijn opgenomen in bijlage II.
Volgende stappen
Om het proces te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat de kaart voor het einde van de
omzettingsperiode kan worden geleverd, stelt de Commissie voor om de werkzaamheden met
betrekking tot de invoering van de EPC met een beperkt aantal beroepsgroepen voort te
zetten.
De beroepsgroepen die reeds blijk hebben gegeven van hun belangstelling, maar die niet door
de Commissie in deze fase zijn gekozen en de beroepsgroepen die in de toekomst voldoende
belangstelling zullen tonen, zullen voor de invoering van de EPC in een volgende fase in
aanmerking worden genomen.
Zoals bepaald in de richtlijn beroepskwalificaties, als gewijzigd, moet de invoering van de
EPC aan de volgende voorwaarden voldoen (artikel 4 bis, lid 7):
"a) er is sprake van een aanzienlijke mobiliteit of een potentieel aanzienlijke mobiliteit
in
de
betrokken
beroepsgroep;
b) de betrokken belanghebbenden hebben daarvoor voldoende belangstelling laten
blijken;
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c) het beroep dan wel de opleiding tot het bewuste beroep zijn in een substantieel
aantal lidstaten gereglementeerd."
Na een eerste onderzoek van de kenmerken van de beroepsgroepen die belangstelling hebben
geuit voor de invoering van de EPC, is de Commissie van mening dat in deze fase een meer
grondige beoordeling moet plaatsvinden met betrekking tot de volgende beroepen die in
belangrijke mate lijken te voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn beroepskwalificaties,
zonder vooruit te lopen op de definitieve selectie van beroepen voor de EPC:
a) artsen
b) verpleegkundigen
c) apothekers
d) fysiotherapeuten
e) ingenieurs
f) berggidsen
g) makelaars in onroerend goed.
Op basis van de belangstelling waarvan de beroepsorganisaties en -verenigingen blijk hebben
gegeven, nodigt de Commissie alle belanghebbenden met betrekking tot de hierboven onder
a) tot en met g) genoemde beroepen, en met name de bevoegde autoriteiten die gemachtigd
zijn aanvragen te ontvangen en besluiten te nemen inzake de erkenning van
beroepskwalificaties voor deze beroepen, uit om commentaar te leveren op de door deze
beroepsorganisaties gegeven blijken van belangstelling om voor de EPC in aanmerking te
komen.
Deze opmerkingen moeten uiterlijk op 10 januari 2014 worden gezonden naar
markt-e4-epc＠ec.europa.eu en zoveel mogelijk worden gemotiveerd ten aanzien van de
voorwaarden voor de invoering van de kaart. Door de bevoegde autoriteiten over dit
onderwerp reeds bij de Commissie ingediende opmerkingen zullen in aanmerking worden
genomen. De bevoegde autoriteiten hoeven niet opnieuw hun opmerkingen in te dienen indien
zij dat niet wensen. Alle opmerkingen die worden ontvangen, zullen worden gepubliceerd op
de website van de Commissie, behoudens een andersluidend verzoek van de indiener.
Bovendien is de Commissie van plan om begin 2014 contact op te nemen met de betrokken
belanghebbenden door middel van vragenlijsten.
De Commissie zal ook het initiatief nemen tot een meer diepgaande analyse van de naleving
van de voorwaarden voor de invoering van de EPC door deze beroepsgroepen. Zij zal komen
met een voorstel voor de invoering van de kaart voor alleen die beroepen die volledig aan de
selectiecriteria voldoen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de noodzaak om te zorgen
voor een soepele invoering van deze nieuwe erkenningsprocedure.

De Commissie is voornemens een focusgroep in te stellen, die een actieve rol zal spelen in de
komende besprekingen over de werking van de EPC. De groep zal bestaan uit een beperkt
aantal deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van beroepsorganisaties op EU-niveau en
de autoriteiten van de lidstaten die bevoegd zijn ten aanzien van de beroepen waarvoor in
deze fase een meer grondige beoordeling plaatsvindt. De eerste inleidende bijeenkomst vindt
plaats op 31 januari 2014 en zal worden gevolgd door verdere bijeenkomsten in het eerste
kwartaal van 2014.
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