EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI
OG SMV'ER

Bruxelles, den 21. juni 2018

MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU'S REGLER OM REGULEREDE
ERHVERV OG ANERKENDELSE AF ERHVERVSMÆSSIGE KVALIFIKATIONER

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale1 fastsætter en anden dato, vil al primær og
afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige den 30. marts
2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")2. Det Forenede Kongerige vil derefter være
et tredjeland3.På grund af den betydelige usikkerhed, der hersker, især om iindholdet af
en eventuel udtrædelsesaftale, bør alle, der for at få adgang til et reguleret erhverv skal
have deres erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt, være opmærksomme på de
juridiske konsekvenser, der skal tages hensyn til, når Det Forenede Kongerige overgår til
at være et tredjeland4.
Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale, vil EUreglerne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer fra udtrædelsesdatoen ikke
længere finde anvendelse på Det Forenede Kongerige. Det vil navnlig have de nedenfor
beskrevne konsekvenser:
1.

ANVENDELSEN

AF
KVALIFIKATIONER

EU'S

REGLER OM ANERKENDELSE AF ERHVERVSMÆSSIGE

Fagfolk, der ønsker at få adgang til eller udøve et lovreguleret erhverv i en anden
medlemsstat end den, hvor de har erhvervet deres kvalifikationer, kan påberåbe sig
1

Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.
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Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Union.
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Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.
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For anerkendelsesprocedurer, som på udtrædelsesdatoen endnu ikke er afsluttet, fastslås det i den
fælles rapport fra forhandlerne for Den Europæiske Union og Det Forenede Kongeriges regering om
fremskridt i første fase af forhandlingerne om Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden af Den
Europæiske Union i henhold til artikel 50 i TEU, at anerkendelsesprocedurer for de personer, der er
omhandlet i den nævnte rapport, vil blive afsluttet i henhold til EU-retten (præmis 32):
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-unitedkingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdomsorderly-withdrawal-european-union_da.

direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer5 for at få
deres kvalifikationer anerkendt af den pågældende medlemsstat og kunne udøve
deres erhverv dér.
Direktiv 2005/36/EF omfatter EU-borgere, hvis kvalifikationer er erhvervet i én
eller flere EU-medlemsstater. På visse betingelser og med visse begrænsninger
omfatter direktiv 2005/36/EF desuden EU-borgere, hvis kvalifikationer er erhvervet
i tredjelande6. Derimod er anerkendelse af tredjelandsstatsborgeres kvalifikationer,
uanset hvor disse er erhvervet, ikke omfattet af direktiv 2005/36/EF7.
Direktiv 2005/36/EF indeholder også en mekanisme, som giver mulighed for, at
fagfolk, der er etableret i én medlemsstat, midlertidigt eller lejlighedsvist kan færdes
i og levere lovregulerede liberale tjenesteydelser i en anden medlemsstat (artikel 5-9
i direktiv 2005/36/EF). Levering af sådanne tjenesteydelser kan evt. være underlagt
en forudgående erklæring, såfremt dette kræves af værtsmedlemsstaten. Der kan
også kræves forudgående kontrol af kvalifikationer for et begrænset antal erhverv,
dog kun, hvis det er nødvendigt for at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens
sundhed eller sikkerhed (artikel 7, stk. 4, i direktiv 2005/36/EF).
Andre EU-regler kan give mulighed for anerkendelse af erhvervsmæssige
kvalifikationer i forbindelse med lovregulerede erhverv, såsom Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og
konsoliderede regnskaber8 eller direktiv 98/5/EF om lettelse af adgangen til varig
udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er

5

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af
erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).
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Artikel 2, stk. 2, artikel 3, stk. 3, og artikel 10, litra g), i direktiv 2005/36/EF.
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Der findes imidlertid en række andre EU-direktiver, som giver begrænset mulighed for anerkendelse
inden for bestemte grupper af tredjelandsstatsborgere, deriblandt Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og
ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller
uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21), Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2014/36/EU af 26. februar 2014 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse
og ophold med henblik på arbejde som sæsonarbejdere (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 375), EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26. juni 2013 om fastlæggelse af standarder for
modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 96), EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for
anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for
en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for
indholdet af en sådan beskyttelse (EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9), Rådets direktiv 2009/50/EF af 25.
maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt
kvalificeret beskæftigelse (EUT L 155 af 18.6.2009, s. 17), Rådets direktiv 2005/71/EF af 12. oktober
2005 om en særlig indrejseprocedure for tredjelandsstatsborgere med henblik på videnskabelig
forskning (EUT L 289 af 3.11.2005, s. 15) samt Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003
om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (EUT L 16 af 23.1.2004, s. 44).
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af
årsregnskaber og konsoliderede regnskaber(EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).
2

opnået9. Denne meddelelse omhandler ikke anerkendelse af erhvervsmæssige
kvalifikationer i henhold til disse andre regler10.
2.

ANERKENDELSE

AF ERHVERVSMÆSSIGE KVALIFIKATIONER, DER ER BLEVET
ANERKENDT INDEN UDTRÆDELSESDATOEN

Det Forenede Kongeriges udtræden påvirker ikke afgørelser om anerkendelse af
erhvervsmæssige kvalifikationer, der er erhvervet i Det Forenede Kongerige, hvis
disse afgørelser er truffet af en medlemsstat i EU-27 i henhold til direktiv
2005/36/EF inden udtrædelsesdatoen.
3.

ANERKENDELSE

AF ERHVERVSMÆSSIGE KVALIFIKATIONER MED VIRKNING FRA
OG MED UDTRÆDELSESDATOEN

Britiske statsborgere bliver fra udtrædelsesdatoen tredjelandsstatsborgere og vil
således herefter ikke længere være omfattet af direktiv 2005/36/EF. Heraf følger:


Anerkendelse af britiske statsborgeres erhvervsmæssige kvalifikationer i en
medlemsstat i EU-27 vil være underlagt den enkelte medlemsstats nationale
politikker og regler, uanset om de pågældende kvalifikationer er erhvervet i Det
Forenede Kongerige, i et andet tredjeland eller i en medlemsstat i EU-27.



Britiske statsborgeres midlertidige eller lejlighedsvise levering af tjenesteydelser
i en medlemsstat i EU-27 vil være underlagt den enkelte medlemsstats nationale
politikker og regler, også selv om vedkommende allerede er lovligt etableret i en
medlemsstat i EU-27.

For så vidt angår statsborgere i en medlemsstat i EU-27 regnes kvalifikationer, der
er erhvervet i Det Forenede Kongerige (i det følgende benævnt "erhvervsmæssige
kvalifikationer, der er erhvervet i Det Forenede Kongerige") på eller efter
udtrædelsesdatoen, som værende kvalifikationer, der er erhvervet i et tredjeland, i
EU-retlig forstand. Anerkendelse af sådanne kvalifikationer vil ikke længere være
omfattet af anerkendelsesordningen i direktiv 2005/36/EF (hverken for EU-borgere
9

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig
udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået (EFT L 77
af 14.3.1998, s. 36).
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EU's regler for bestemte erhverv er omhandlet i de relevante meddelelser til interessenter, eksempelvis
vedrørende lokomotivførere ("Meddelelse til interessenter: Det Forenede Kongeriges udtræden og
EU's regler på området for jernbanetransport"), luftfartspersonale, såsom piloter og kabinebesætning
("Meddelelse til interessenter: Det Forenede Kongeriges udtræden og EU's regler for
luftfartssikkerhed"), søfarende ("Meddelelse til interessenter: Det Forenede Kongeriges udtræden og
EU-reglerne på området for minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv og gensidig
anerkendelse
af
sønæringsbeviser"),
bådførere på indre vandveje ("Meddelelse til interessenter: Det Forenede Kongeriges udtræden og
EU's regler vedrørende indre vandveje"), revisorer ("Meddelelse til interessenter: Det Forenede
Kongeriges udtræden og EU's regler på området for lovpligtig revision") eller personer, der er
beskæftigede med vejtransport, ("Meddelelse til interessenter: Det Forenede Kongeriges udtræden og
EU-reglerne på området for vejtransport" og "Meddelelse til interessenter: Det Forenede Kongeriges
udtræden og EU's regler for autorisation og certificering af personer, der er beskæftigede med
transport af levende dyr, herunder chauffører og dyrepassere"). Samtlige meddelelser til interessenter
kan tilgås her: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_da.
3

eller britiske statsborgere), men vil i stedet være underlagt de nationale politikker og
regler i hver af de 27 medlemsstater i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i
direktiv 2005/36/EF.
Statsborgere i en medlemsstat i EU-27, som har erhvervsmæssige kvalifikationer,
der er erhvervet i Det Forenede Kongerige inden udtrædelsesdatoen, bør anmode de
relevante nationale myndigheder om at vurdere, hvorvidt det er tilrådeligt at få disse
kvalifikationer anerkendt i en medlemsstat i EU-27 inden udtrædelsesdatoen.

Kommissionens websted om fagfolks frie bevægelighed indeholder generelle oplysninger
vedrørende
anerkendelse
(https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/freemovement-professionals/qualifications-recognition_da). Disse sider opdateres om
nødvendigt med yderligere oplysninger.
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